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Općina Josipdol iz Josipdola, Ogulinska 12, 47303 Josipdol, OIB: 65506283455, provodi
postupak jednostavne nabave za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na
području Općine Josipdol.
Sukladno članku 12. stavku 1. točki1. Zakona o javnoj nabavi 2016 za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga,
odnosno 500.000,00 kn godišnje, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane ZJN 2016.
Sukladno odredbama članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 27/2017) provodi se postupak javnog
prikupljanja ponuda.

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/201/,
110/2018) i članka 9. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti („Glasnik
Karlovačke Županije“ broj: 40b/2019) objavljuje se
JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području
Općine Josipdol
1. NARUČITELJ:
Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol
OIB: 65506283455
Telefon: 047/ 581-298
Telefax: 047/ 581-609
Internet adresa: www.josipdol.hr
Adresa elektroničke pošte: opcina@josipdol.hr
OIB: 65506283455
2. PREDMET NATJEČAJA:
Održavanje javne rasvjete na području Općine Josipdol za razdoblje od četiri godine.
Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva
održavanje instalacija javne rasvjete.

se upravljanje i

3. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR
Ugovor se sklapa na vrijeme od četiri godina od dana potpisa Ugovora.
4. DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. siječnja 2020. godine do 13:00 sati.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom
naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja na koji se ponuda
odnosi, a naznakom „PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU
OPĆINE JOSIPDOL 2020-2024 GODINE - NE OTVARAJ“
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Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom
naznakom da se radi o izmijeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje
dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom
naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća
ponuditelju.
Otvaranje ponuda izvršit će se dana 30. siječnja 2020. godine u 13,10 sati u prostorijama
Općine Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol, u prostoriji za sastanke.
Otvaranje ponuda će biti javno.
Otvaranje ponuda obavit će ovlašteni predstavnici Naručitelja. Otvaranje ponuda je javno i
otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog
dokaza o ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog
sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i
ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati obilježavaju se kao
zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih
dostavili.
5. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići u prostorijama Općine Josipdol,
Ogulinska 12, 47303 Josipdol, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.
Natječajna dokumentacija može se preuzeti i putem web stranice Općine Josipdol.
www.josipdol.hr
Kontakt osoba: Ivanka Turkalj, telefon: 099-288-6888
e-mail: ivanka.turkalj@josipdol.hr

6. OSTALI UVJETI
Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području
Općine Josipdol na temelju ugovora donosi Općinski načelnik.
Općinski načelnik može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda na pristigli
natječaj.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najnižom ponuđenom cijenom. Ukoliko
dvije ili više ponuda imaju istu ponudbenu cijenu prednost će imati ponuda ponuditelja s
boljom tehničkom i kadrovskom opremljenošću.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima
koji su sudjelovali u javnom natječaju u roku 15 dana od donošenja iste.
Naručitelj radova (Općina Josipdol) daje na znanje ponuditeljima da zadržava pravo na
promjene tijekom važenja Ugovora koje se odnose na količine ugovorenih radova i
ugovorenu vrijednost.
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da ne izabere niti jednu ponudu, a da pri tome ne
snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, kao ni troškove u svezi sudjelovanja
ponuditelja u natječaju.
NAČELNIK:
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Zlatko Mihaljević, ing. građ.

2. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
1. OPĆI PODACI
1. Podaci o naručitelju:
Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol
Telefon: 047/ 581-298
Telefax: 047/ 581-609
Internet adresa: www.josipdol.hr
Adresa elektroničke pošte: opcina@josipdol.hr
OIB: 65506283455
2.

Upravni odjel za kontakt s ponuditeljima

Jedinstveni upravni odjel Općine Josipdol
Kontakt osoba: Ivanka Turkalj, telefon: 099-288-6888
e-mail: ivanka.turkalj@josipdol.hr
3. Predmet natječaja
Predmet natječaja je povjeravanje poslova na održavanju instalacija javne rasvjete za
rasvjetljavanje površina javne namjene. na području Općine Josipdol za razdoblje od četiri
godine.
Radove na održavanju javne rasvjete treba izvoditi po važećim propisima vezanim uz
predmet natječaja i troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije.
Poslove održavanja javne rasvjete na području općine Josipdol čine
 Poslovi određeni troškovnikom
 Poslovi po nalogu ovaštene osobe naručitelja
Ponudbeni troškovnik sadrži jedinične količine prema vrsti radova.
4. Opis, opseg ili količina, te obračun i plaćanje izvedenih radova
Opseg poslova za kalendarsku godinu utvrđuje se Programom održavanja komunalne
infrastrukture.
Obračun radova vršiti će se mjesečno prema stvarno izvedenim vrstama i količinama radova
uz primjenu jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika koje su fiksne i nepromjenjive.
Plaćanje izvedenih radova obavljat će se na žiro-račun izvoditelja, a prema ispostavljenim
računima a nakon ovjere od ovlaštene osobe naručitelja u roku 30 ( trideset) dana od dana
ovjere.
5. Mjesto izvođenja radova
Područje Općine Josipdol.
6. Rok na koji se sklapa ugovor
Ugovor se sklapa na vrijeme od četiri godine od dana potpisa Ugovora.
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7. Uvjeti i dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti:
a) ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca do
dana objave javnog natječaja u tisku, kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za
obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja, da nad njime nije otvoren
stečaj, da nije u postupku likvidacije, da nad njime ne upravlja osoba postavljena od strane
nadležnog suda, da nije u nagodbi s vjerovnicima i da nije obustavio poslovne djelatnosti
b) izjavu o nekažnjavanju - ponuditelj mora dokazati da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za
zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više
sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u
gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti
državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,
radi utvrđivanja činjenice nepostojanja pravomoćne osuđujuće presude za naprijed
navedena
kaznena
djela.
Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i, kada se radi o pravnoj
osobi, za ponuditelja, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, koja ne
smije biti starija od 30 dana do dana objave javnog natječaja.
c) potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana
objave javnog natječaja u tisku, a kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili da mu je
sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza;
d) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2, SOL-2 ili drugi
odgovarajući dokument) kojima se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Traženim
dokazom ponuditelj mora dokazati da njegov glavni račun nije bio u neprekidnoj blokadi
računa u posljednjih od 30 dana do dana objave javnog natječaja u tisku. Blokada računa je
pokazatelj da ponuditelj nije u mogućnosti podmirivati svoje tekuće dospjele obveze.
Naručitelj je stava da onaj gospodarski subjekt čiji je glavni račun u neprekidnoj blokadi 30
dana neće biti u mogućnosti izvršiti predmet natječaja sukladno dokumentaciji za
nadmetanje i svojoj ponudi.
e) popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu javnog natječaja izvršenih u
posljednje tri godine s najmanje 2 (dvije) potvrde o uredno ispunjenim ugovorima koje daje
druga ugovorna strana;
f) Izjava, u izvorniku, o osobi odgovornoj za izvođenje radova s ispravom kojom se
dokazuje obrazovanje i potvrda o strukovnoj sposobnosti osobe odgovorne za izvođenje
radova s ispravom kojom se dokazuje i potvrda o strukovnoj sposobnosti osobe odgovorne
za izvođenje radova koji su predmet postupka
g) izjava ponuditelja da će radove izvoditi kontinuirano tj. u skladu s godišnjim
Programima općine Josipdol i u međusobno dogovorenim rokovima
h) popis potrebne tehničke i kadrovske opremljenosti:
 minimalna tehnička opremljenost
 minimalna kadrovska opremljenost
U svrhu gore navedenog dostaviti ispis osnovnih sredstava iz popisa imovine ili leasing
ugovore ako je oprema u najmu
i) potvrdu od Naručitelja radova ovog javnog natječaja ( Općina Josipdol ) o uredno
izvršenim ugovorenim radovima, a u suprotnom priložiti Izjavu ponuditelja iz koje će biti
vidljivo da do sada nije izvodio radove za naručitelja
Nisu dozvoljene zajedničke ponude. Isključuje se mogućnost obavljanja radova uz
sudjelovanje pod izvoditelja bez prethodne suglasnosti naručitelja.
8 ) Razlozi isključenja iz postupka javne nabave
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Prema članku 251. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) naručitelj je obvezan isključiti
ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
1. gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom
presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju – članka 328. (zločinačko
udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja)
Kaznenog zakona – članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog
zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,
105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju
I.
članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253.
(davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u
postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti),
članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka
294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296.
(davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
II.
članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b
(davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba
položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje
mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«,
br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,
84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju
I.
članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom
poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258.
(subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
II.
članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju)
i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona
(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
I.
članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka
100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka
102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
II.
članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i
članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona
(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e)
pranje novca ili nanciranje terorizma, na temelju
I.
članka 98. (nanciranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog
zakona
II.
članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,
71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
f)
dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
I.
članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
II.
članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne
novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,
105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
2. gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske
pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga
stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države
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poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin,
obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive
2014/24/EU.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne
smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na
internetskim stranicama.
Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio Poziva
za dostavu ponude. Naručitelj ističe da je predložak izjave samo predložak, a ponuditelji
mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku.
Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo
kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta
zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke,
Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta,
b. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi
sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje
dokument iz kaznene evidencije pod a),
c. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena
za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne
vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi
sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin
ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju
dokumenti pod a) i b) ove točke ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela
navedena u ovoj točki.
Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta sukladno članku 252. Zakona o
javnoj nabavi (NN 120/2016) iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt
nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje:
I.
u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u
Republici Hrvatskoj, ili
II.
u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
9. Jamstva
a) Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku
bankarsku garanciju sa klauzulama“bez prigovora“ i „na prvi poziv“. Jamstvo za
ozbiljnost ponude iznosi 50.000,00 kuna.
Bez obzira na određeno sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj može dati
novčani polog u traženom iznosu.
Ukoliko se ponuditelj odluči na uplatu novčanog pologa, uplatu je potrebno izvršiti na IBAN
naručitelja HR32 2400008 1817200003, Model HR68, Poziv na broj primatelja 7242-OIB
ponuditelja, Opis plaćanja: Jamstvo za ozbiljnost ponude u postupku javnog natječaja za
održavanje javne rasvjete.
Povjeravanje poslova na održavanju javne rasvjete 2020-2024
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b) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj odabrane ponude će kao izvoditelj morati prilikom sklapanja ugovora dostaviti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - bankarsku garanciju sa klauzulama „bez
prigovora“ i „na prvi poziv“ za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 100.000,00
kn.
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 3 dana od potpisivanja ugovora dostaviti naručitelju
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Bankarska garancija kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se protestirati (naplatiti) u
slučaju povrede ugovornih obveza.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 30 dana od
uspješno obavljenih radova.
10. Kriterij za odabir ponude
Prihvatljiva ponuda sposoobnog ponuditelja sa najnižom cijenom. Obzirom da naručitelj ne
može koristiti pravo na pretporez, naručitelj će uspoređivati cijene ponuda s PDV-om.
11. Način određivanja cijene ponude
Cijena ponude izražava se u brojkama i slovima. Ukoliko se iznosi u brojkama i slovima
razlikuju mjerodavan je iznos izražen slovima.
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet natječaja.
Ponuditelji su dužni ponuditi tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene za svaku stavku
troškovnika na način kako je to određeno u troškovniku.
Ponuditelj je obvezan ponuditi kompletne radove. Ukoliko ne budu ponuđeni svi radovi
ponuda će biti ocijenjena kao neprihvatljiva.
Ukoliko ponuditelj ne ispuni sve tražene stavke iz troškovnika, ili promijeni tekst ili količine
navedene u troškovniku, troškovnik će se smatrati nepotpunim i nevažećim, a ponuda
neprihvatljiva.
Ponudbena jedinična cijena izražena u troškovniku je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme
trajanja ugovora.
12.

Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje devedeset (90) dana od krajnjeg roka za dostavu
ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbačene kao neprihvatljive.
Rok valjanosti ponude mora biti naveden u obrascu ponude.
13. Rok, način i uvjeti plaćanja
Predujam je isključen.
Plaćanje izvedenih radova izvršiti će se u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za
izvršene radove.
Plaćanje se obavlja na žiro račun Izvođača radova, na temelju računa izvođača uz koje se
prilaže specifikacija radova.

14. Sastavni dijelovi ponude
Ponuda treba sadržavati;
1. ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane od ponuditelja
2. ponudbeni troškovnik, ispunjen i potpisan
3. dokaze sposobnosti
Povjeravanje poslova na održavanju javne rasvjete 2020-2024
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4. izjave
5. jamstvo
14. Oblik i način izrade ponude
Ponuda sa potrebnom dokumentacijom i prilozima čini jedinstvenu cjelinu. Stranice ponude
moraju biti numerirane na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponuda.
Ponuda mora biti uvezana na način koji onemogućuje naknadno vađenje ili umetanje listova
(uvezana jamstvenikom, a oba kraja jamstvenika na poleđini ili prednjoj strani moraju biti
pričvršećni naljepnicom s pečatom ponuditelja).
Ponuda se tiska ili piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti viljdvi uz navod
datuma ispravka i potvrđeni pečatom i potpisom ponuditelja.
Ponuda i svi pondbeni elementi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nije dopušteno podnošenje inačica i alternativnih ponuda, te se iste neće razmatrati
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom
naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja na koji se ponuda
odnosi, naznakom „NE OTVARAJ“ - PONUDA, odnosno na omotu mora biti oznaka
slijedećeg izgleda:
PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU
OPĆINE JOSIPDOL – NE OTVARAJ
Adresa na koju se dostavlja ponuda je: Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.
Krajnji rok za- podnošenje
ponuda je 30. siječnja 2020. godine do 13:00 sati, bez obzira na
--način dostave istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.
Otvaranje ponuda obavit će ovlašteni predstavnici Naručitelja na sjednici povjerenstva
istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Radu povjerenstva mogu prisustvovati
ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti i osobe sa
statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku
javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici
ponuditelja.
Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet natječaja.
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati obilježavaju se kao
zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih
dostavili.
Ponuda koja ne sadrži potrebne isprave iz točke 7. ovog natječaja, odnosno ponuda
ponuditelja koji ne dokaže postojanje odgovarajuće sposobnosti za izvršenje ugovora o
obavljanju predmetne komunalne djelatnosti, smatrat će se neprihvatljivom te će se isključiti
u postupku pregleda i ocjene ponuda.
15. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova
Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na
području na temelju ugovora donosi Općinski načelnik.
Općina Josipdol i odabrani ponuditelj zaključit će Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
na održavanju javne rasvjete u roku 8 dana od dana pravomoćnosti Odluke. Ukoliko
odabrani ponuditelj, po pozivu naručitelja ne pristupi zaključivanju Ugovora u navednom
roku, naručitelj može izmjeniti Odluku o odabiru.
Općinski Načelnik može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda na pristigli
natječaj.
Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno poništenja
natječaja, nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana
primitka Odluke.

Povjeravanje poslova na održavanju javne rasvjete 2020-2024

Stranica 10

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da ne izabere niti jednu ponudu, a da pri tome ne
snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, kao ni troškove u svezi sudjelovanja
ponuditelja u natječaju.
Naručitelj radova (Općina Josipdol) daje na znanje ponuditeljima da zadržava pravo na
promjene tijekom važenja Ugovora koje se odnose na količine ugovorenih radova i
ugovorenu vrijednost.
16. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići u prostorijama Općine Josipdol,
svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.
Natječajna dokumentacija može se preuzeti i
www.josipdol.hr.

putem web stranice Općine Josipdol,

17. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Ivanka Turkalj, ili
na broj telefona 047/581-298 ili mobitela: 099-288-6888.

NAČELNIK
Zlatko Mihaljević, ing.građ.
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PONUDBENI LIST
Naručitelj: OPĆINA JOSIPDOL
Sjedište: Ogulinska 12, Josipdol
Broj telefona: 047/ 581-298, 047/581-633
Broj faksa: 047/581-609
Žiro račun: HR32 2400008 1817200003
OIB: 65506283455
Internet adresa: www.josipdol.hr
Podaci o ponuditelju
Naziv i sjedište ________________________________________________________
Adresa ______________________________________________________________
OIB ________________________________________________________________
Broj računa__________________________________________________________
Navod da li je ponuditelj u sustavu PDV-a __________________________________
Adresa za dostavu pošte ________________________________________________
Adresa e-pošte _______________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja _______________________________________________
Broj telefona i telefaksa __________________________________________________
Predmet natječaja:
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU
OPĆINE JOSIPDOL 2020 – 2024. GODINE
Nakon što smo proučili dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam
je naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom natječaja i s
uvjetima za njeno provođenje te nudimo izvršenje predmeta natječaja prema slijedećim
uvjetima:
1. Cijena ponude za predmet natječaja (u kunama):
________________________________________________________________
(cijena ponude bez PDV-a, brojkama)
________________________________________________________________
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(cijena ponude bez PDV-a, slovima)
_______________________________________________________________
(porez na dodanu vrijednost 25%, brojkama)

________________________________________________________________
(porez na dodanu vrijednost 25%, slovima)
________________________________________________________________
(ukupna cijena ponude sa PDV-om, brojkama)

_________________________________________________________________
(ukupna cijena ponude sa PDV-om, slovima)
u skladu s troškovnicima koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ponude.

2.

Suglasni smo da naša ponuda ostane pravovaljana ___________ (slovima:
____________________________) dana od dana otvaranja ponuda (ne kraćem od broja
dana zahtijevanih Dokumentacijom).

PONUDITELJ:
_________________________________

M. P.
______________________
(Mjesto i datum)

__________________________
(Čitko ime i prezime ovlaštene
osobe
gospodarskog subjekta)

_______________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene
osobe gospodarskog subjekta)
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