
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“ broj 
26/03,82/04,110/04,178/04, 38/09,79/09,153/09,49/11,84/11 i 90/11), te odredbi čl.  5.                                                                                           
Odluke o komunalnim djelatnostima koji se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u 
Općini Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana br. 6/2003) Povjerenstvo za provedbu 
javnog natječaja Općine Podstrana objavljuje 
 

JAVNI   NATJEČAJ 
za  povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području 

Općine Podstrana 
 
1. a) Naziv: OPĆINA PODSTRANA 
    b) Sjedište- adresa: 21 312 Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3 
    c) Telefon/ fax:  330-256/330-271 
    d) OIB 40910925478; Matični broj naručitelja: 2544415 
 

            2.Predmet natječaja:  
               a) povjeravanje obavljanja radova tekućeg i investicionog  održavanja nerazvrstanih  
                   cesta i  ulica na području Općine Podstrana 
               b) Nuđenje usluge-predmeta nabave: Dopušteno je nuđenje samo cjelovitog  
                  predmeta nabave  
             3. Vrsta i opseg posla: prema troškovniku 
                 Mjesto izvršenja radova: područje Općine Podstrana 
             4. Nije dozvoljeno nuđenje inačica i alternativnih ponuda 

 5. Početak radova: po potpisu ugovora 
 6. Sudjelovanje ponuditelja: Na predmetni javni natječaj mogu se javiti ponuditelji    
      registrirani za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti . Natječajnu  
     dokumentaciju koja sadrži ponudbene  troškovnike, upute i uvjete ponuditelju,    
     zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog  
     odjela Općine Podstrana uz prethodnu telefonsku najavu radnim danom od 8 do 12    
     sati u vrijeme trajanja javnog natječaja. Dodatne informacije mogu se dobiti na  
     telefon 021/330-256 

              7. Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija: 
                                        Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana br. 3 

 8. Ponuda mora sadržavati: 
            a)Obrazac ponude s podacima o ponuditelju (naziv, adresu, matični broj,OIB, telefon i  
            telefaks Ponuditelja) 
            b)Izvorne troškovnike ispunjene u cijelosti fiksnim jediničnim i ukupnim cijenama 
            iskazanim po grupama sukladno troškovniku, te sa ukupnim cijenama rekapitulacije  
            izražene u kunama i ovjerene od ponuditelja, a u skladu sa odrednicom 7 Uputa  
            ponuditeljima. 
            c) Dokaze o sposobnosti Ponuditelja:  
         1. Izvadak iz sudskog registra- dokaz o registraciji za obavljanje predmetne  
              komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz sudskog ili trgovačkog registra ne  
             stariji od 6 mjeseci)  
               2.Izjavu o nekažnjavanju ovjerena kod javnog bilježnika, u kojoj odgovorna osoba  
                  ponuditelja daje izjavu za sebe i pravnu osobu ( ne stariji od 30 dana) 
               
 

 3. Potvrdu da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni odnosno kazneni postupak 
             4. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za  



                  mirovinsko i zdravstveno osiguranje  ne stariji od 30 dana od dana objave  
                   natječaja 
              5. Financijsko izvješće o ukupnom prometu u protekle 3 godine 
              6. Dokaze o uspješnosti poslovanja, BON 1 i BON 2  
              7. Popis istih ili sličnih poslova obavljenih u proteklih 3 godine (obrazac D) 
              8. Potvrđene reference o kvalitetno ispunjenim ugovorima za poslove iz prethodne  
                   točke s naručiteljima iz čl. 4 Zakona o javnoj nabavi  
              9.  Izjava o strukovno-kadrovskoj osposobljenosti Ponuditelja (obrazac F) 
            10.  Izjava o tehničkoj opremljenosti (obrazac G) 
            11. Izjava o samostalnom izvođenju radova ili popis podizvoditelja i njihov udio u  
                   ponudi (obrazac E) 
            12. Izjava o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora 
                 ( obrazac H) 
                 Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s tim da stariji od 30 dana  ne    
                 smiju biti dokazi o podmirenim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za   
                 mirovinsko i zdravstveno osiguranje i izjavu o nekažnjavanju ovjerena kod javnog  
                 bilježnika, u kojoj odgovorna osoba  ponuditelja daje izjavu za sebe i pravnu  
                 osobu, a stariji od 6 mjeseci ne smiju biti ostali dokazi. 
             d)  Potrebne izjave u skladu s odrednicom 17. Uputa ponuditeljima 
             e)  Sve ostale obrasce (A-G) navedene u Dokumentaciji za nadmetanje   
             f).Jamstva: 
                 -za ozbiljnost ponude 
                 -za dobro ispunjenje ugovornih obveza 
                 -za jamstveni rok 
                Svi traženi dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenom presliku, a sve sukladno   
                uputama i zahtjevima iz natječajne dokumentacije 
             9. Rok valjanosti ponude je 60 dana od otvaranja ponuda. 
           10. Rok za dostavu ponude: 16.prosinca 2011. godine u 12:00 sati 
        11. Adresa na koju se dostavlja ponuda: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3.     
                Ponude se dostavljaju u dvostrukoj zapečaćenoj omotnici prijamnom uredu Općine  
                neposredno ili putem pošte preporučeno sa naznakom: «Ne otvaraj-Ponuda za  
                održavanje nerazvrstanih cesta i ulica «   
           12.Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja  
                uz uvjet predoćenja pisanog ovlaštenja ili punomoći. Nepravovremene ponude i    
                ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji  
               (nepotpune ponude)  neće se razmatrati. 
                Javni natječaj i javno otvaranje te procjenu ponuda provodi nadležno Povjerenstvo  
                Naručitelja.  
            Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponude: 3 dana od isteka roka za podnošenje  
                ponuda u 10 sati u prostorijama Općine Podstrana na sjednici Povjerenstva za  
                provedbu javnog prikupljanja ponuda. 
           13. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: od dana potpisa ugovora do 31. prosinca 2013. 
           14. Način i rok plaćanja:putem privremenih i okončanih situacija u roku od 30 dana 
                 od ovjere 

15. Jamstvo za ponudu potrebno je dostaviti u obliku bjanko zadužnice u visini  
      40.000,00 kn 
 
16. Rok za izvršenje radova utvrditi će se ugovorom.  
17. Udio podizvođača ne smije biti veći od 49 % iznosa ukupne ponude. Unutar ponude treba 

naznačiti dio koji izvodi podizvođač, a ukoliko je udio podizvođača veći od 10% potrebno 



je priložiti sve dokaze o sposobnosti kao i sve potrebne obrasce koji su u natječajnoj 
dokumentaciji 

18. Uvjeti i kriterij odabira: prihvatljiva ponuda ponuditelja s najnižom cijenom 
19. Zajedničke ponude nisu dozvoljene. 
20. Općinsko vijeće zadržava pravo ne izabrati ni jednu ponudu i pri tome ne snosi nikakvu 

odgovornost prema ponuditeljima. 
 


