
 
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

  GRAD OGULIN 

GRADONAČELNIK 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  

 
 
 

Na temelju članka 35. Odluke o nerazvrstanim cestama (Glasnik Karlovačke županije, br. 36/15) i Odluke o 
početku postupka javnog natječaja (KLASA: 404-02/17-01/06, URBROJ: 2133/02-01/1-17-1 od 13. veljače 2017. 
godine) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, raspisuje  

 
 

J A V N I   N A T J E Č A J 
za obavljanje poslova održavanja kolnika i opreme nerazvrstanih cesta  

na području Grada Ogulina  
 
 
 

1. Javni naručitelj 
Grad Ogulin, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin, OIB: 58264108511  
 

2. Djelatnost za koju se sklapa ugovor 
Obavljanje poslova održavanja kolnika i opreme nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina 
 

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor  
Obavljanje poslova koji su predmet javnog natječaja povjerava se na rok od dvije (2) godine 

 
4. Opseg i vrsta poslova 

Vrsta poslova pobrojana je u ponudbenom troškovniku a opseg poslova ovisi o raspoloživim i osiguranim 
sredstvima u Proračunu Grada Ogulina za ugovorno razdoblje.  

      
5. Određivanje cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja 

Cijene su jedinične po stavkama troškovnika 
Plaćanje u roku 15 dana po jednom mjesečno dostavljenom i od strane nadzora ovjerenom računu. 
 

6. Kriterij za odabir ponude 
Najniža cijena (najmanji broj ponuđenih sveukupnih bodova) valjane ponude 
 

7. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelj mora dostaviti i zadovoljiti 
7.1. Ponudbeni list 
7.2. Ponudbeni troškovnik 
7.3. Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje 

- Izjavu o nekažnjavanju da gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili 
osoba koja ima ovlasti zastupanja toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike 
Hrvatske pravomoćnom presudom nije osuđena za kaznena djela iz članka 251. stavak 1. točka 1. 
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine br. 120/2016)  

- Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog 
subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavak 1. Zakona o 



javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16)  ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze 
plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:  

7.4. Ostali dokumenti koje ponuditelj mora dostaviti i zadovoljiti 
- Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog 

nastana, kojim dokazuje da je registriran za obavljanje poslova vezanih za ovaj predmet javnog 
natječaja.  

- Izjavu da je proučena i prihvaćena kompletna ponudbena dokumentacija ovjerenu od strane 
odgovorne osobe ponuditelja 

- Referentnu listu (popis: opreme, broja i strukture djelatnika, dosadašnjih sličnih poslova)  kao dokaz  
tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti. Referentna lista mora biti ovjerena po ovlaštenoj 
osobi ponuditelja. 

7.5. Prijedlog ugovora  
NAPOMENA: Da bi ponuda ponuditelja bila valjana ponuditelj je dužan dostaviti sve dokumente  
                       navedene u točki 7. javnog natječaja. 
 

8. Potrebna jamstva ponuditelja za ispunjenje ugovora  
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza - Ponuditelj s kojim bude 
sklopljen Ugovor, obvezuje se prilikom potpisa Ugovora dostaviti Naručitelju solemniziranu bjanko zadužnicu 
ovjerenu od Javnog bilježnika, bez prigovora kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora za slučaj povrede 
ugovornih obveza. Solemnizirana bjanko zadužnica glasit će na iznos od 100.000,00 kn. Rok valjanosti 
solemnizirane bjanko zadužnice mora odgovarati trajanju ugovora. 

 
9. Rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt osoba, broj telefona i adresa 

elektroničke pošte 
9.1. Rok za dostavu ponude 
 Ponuditelji su dužni ponudu dostaviti do 11:00 sati, dana 09. ožujka 2017. godine. Nepravodobno 

pristigle ponude biti će neotvorene vraćene ponuditelju. 
9.2. Način dostavljanja ponude   

Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu na adresu naručitelja:  
GRAD OGULIN 

UL. B. FRANKOPANA 11 
                                                                           47300 OGULIN 

Ponuda se dostavlja osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziv i adresa 
naručitelja, naziv i adresa ponuditelja te naznaka "NE OTVARAJ – Ponuda za održavanje kolnika i 
opreme nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina". 

9.3. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektroničke pošte  
Zdravko Božičević, dipl. ing., Voditelj Odsjeka za stambeno komunalne poslove   
e-mail: zdravko.bozicevic@ogulin.hr  
telefon: 047/522-612, telefaks: 047/522-821 

 
10. Rok važenja ponude 

Ponuda važi 60 dana od dana otvaranja ponuda 
 

11. Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda 
Javno otvaranje ponuda održat će se na adresi naručitelja dana 09. ožujka 2017. godine u 11:00 sati, I kat, 
Velika dvorana. Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja samo uz 
predočenje pisanog ovlaštenja. 
 

12. Ostale odredbe javnog natječaja: 
12. 1. Ponuditelji mogu besplatno preuzeti natječajnu dokumentaciju sve vrijeme dok je javni natječaj otvoren    

 (do 9. ožujka 2017. godine do 11:00 sati) u prostorijama Gradske uprave Grada Ogulina u Ogulinu, B.   
 Frankopana 11, prizemlje - soba br. 13, svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 14:00 sati. Telefon za  
 kontakt 047/522-612. 



12.2. Odluku o izboru osobe kojoj se povjerava održavanje kolnika i opreme nerazvrstanih cesta na području 
grada Ogulina a koju sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu donosi Gradsko vijeće Grada 
Ogulina biti će dostavljena ponuditeljima po usvajanju iste.  

12.3. Naručitelj zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihovog prihvaćanja ili poništavanja natječaja bez 
ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i ne snosi bilo kakve troškove u svezi sa sudjelovanjem 
ponuditelja u postupku javnog natječaja. 
 

 
KLASA:404-02/17-01/06 
URBROJ:2133/02-01/1-17-2 
U Ogulinu: 17. veljače 2017.      
             VODITELJ POVJERENSTVA 
 
 Tone Radočaj 


