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ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oklaj, 21.ožujka 2014



SADRŽAJ DOKUMENTACIJE: 
 

 
I)   JAVNI NATJEČAJ 

 
II)  UPUTA PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE  

III) OBRAZAC PONUDE 

IV) TROŠKOVNIK 

 

 

  Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 6/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13), članaka 2. i 3.odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na 
temelju pisanog ugovora ( “ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije ¨broj 04/06 ) i klasa : 
363-02/12-01/1 od 03.kolovoza 2012 godine, načelnik Općine Promina dana 21.ožujka 2014 
godine , objavljuje 

 

NATJEČAJ 

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Općine Promina 

 

 
1. Opći podaci o naručitelju: 

(a) Naziv (puni naziv): Općina Promina 
(b) Sjedište (adresa-ulica i broj): Put kroz Oklaj 144(c) 
Telefonski broj: 022/881-018, broj telefaksa: 022/881-055 (d) 
Matični broj naručitelja: 1296396 

(e) OIB: 79734182959 
2. Predmet natječaja: 

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine 

Promina 
3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 

Ugovor se sklapa na vrijeme od jedne 

godine. 
4. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda: 
Krajnji rok za prijam ponuda je 8 dana od dana objave Natječaja, odnosno do 04.travnja 
2014. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave. 
Otvaranje i ocjenu ponuda provodi nadležno povjerenstvo naručitelja. 
Otvaranje ponuda održat će se 07.travnja 2014. godine u 12,00 sati. 
Na osnovi pristiglih ponuda načelnik će utvrditi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja ili predložiti donošenje odluke o poništenju postupka, te je uputiti 
Općinskom vijeću na donošenje. 
Općinsko vijeće može donijeti odluku o ne prihvaćanju niti jedne 
ponude. 
Protiv Odluke o izboru nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 
5. Preuzimanje natječajne dokumentacije: 

Natječajnu   dokumentaciju   zainteresirani   mogu   podići   na   web   stranici   Općine 

Promina www.promina.hr i u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina 
6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: 
Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom. 
7. Ostali uvjeti: 
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na 
predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima 
koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru. 

 
 
 

http://www.promina.hr/


KLASA:340-01/14-01/1 
URBROJ: 2182/09-14-01 
Oklaj , 21.ožujka 2014  

 

                                                                                                                                  Načelnik : 
                                                                                                                             Tihomir Budanko 
 



2. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 
 

1. Naručitelj: 

(a) Naziv (puni naziv): Općina 
Promina 
(b) Sjedište (adresa-ulica i broj): Put kroz Oklaj 144,22 303 
Oklaj(c) Telefonski broj: 022/881-018, broj telefaksa: 
022/881-055 (d) Matični broj naručitelja: 1296396 

(e) OIB: 79734182959 
 

2. Predmet natječaja: 

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine 

Promina. 
 

3. Opis, opseg ili količina predmeta natječaja: 

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Promina na temelju pisanog ugovora 
 

4. Mjesto izvođenja radova: 

Područje Općine 

Promina 
 
5. Rok na koji se sklapa ugovor: 

Ugovor se sklapa na vrijeme od jedne 

godine. 
 
6. Uvjeti i dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata: 
Ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti sastoji se od: 

 
a) ispunjenog i ovjerenog obrasca ponude i troškovnika sa jediničnim cijenama i ukupnom 
cijenom u kunama i posebno iskazanim PDV-om: 
- izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj 
registriran za obavljanje komunalne djelatnosti 
- potvrda porezne uprave, ne stariju od 30 (trideset) dana o stanju duga kao dokaz da je 
ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja, 
- uvjerenje suda o nekažnjavanju za ponuditelja i odgovornu osobu ponuditelja ne stariju od 
3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja, 
- dokaz o bonitetu – BON 1 ili istovjetnu ispravu izdanu od strane nadležnog tijela kojom se 
dokazuje ukupni ostvareni prihod, 
- dokument izdan od strane bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, odnosno SOL 
2 ili sl.) kojim ponuditelj dokazuje solventnost, 
-  potvrda  jedinstvenog upravnog odjela o  podmirenim obvezama prema Općini po bilo kojoj 
osnovi. 
- listu izvršenih ugovora, najmanje 3 (tri) uredno izvršena ugovora u posljednje 3 (tri) godine 
istih ili sličnih i financijski odgovarajućih poslova, s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj 
izvedbi radova koji sadrže vrijednost, datum i mjesto izvršenja radova te podatak da su 
završeni i izvedeni prema pravilima struke. U slučaju da je ponuditelj imao sklopljen jedan ili 
više  ugovora  sa  općinom  u  posljednje  3  (tri)  godine  mora  priložiti  potvrde  o  urednom 
ispunjenju istih, 
- izjavu gospodarskog subjekta s popisom zaposlenika ponuditelja i obrazovnom stručnom 
kvalifikacijskom strukturom zaposlenih na traženim poslovima te kvalifikacijom odgovorne 
osobe za vođenje radova; kojim ponuditelj dokazuje da u radnom odnosu ima dovoljan broj 
stručnog kadra za izvršavanje predmetnog ugovora 
-  izjava  gospodarskog  subjekta  s  popisom  opreme  i  alata  kojim  dokazuje  tehničku 
opremljenost za izvršavanje ugovora. 
- izjavu ponuditelja da prihvaća uvjete iz dokumentacije za nadmetanje – 
obrazac IV. 

- ispunjen i ovjeren troškovnik.



Sve isprave iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
 

7. Oblik i način izrade ponude: 

Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku, mora biti uvezana u cjelinu, na način da se 
onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Ponuda se piše 
neizbrisivom tintom. 
Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ili ukupan 
broj stranica kroz redni broj stranice. 
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz 
navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe 
gospodarskog subjekta. 

 
8. Dopustivost alternativnih ponuda 

Nije dopustivo. 
 
9. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili 
način promjene cijene: 

 
Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, 
mjerodavan je iznos izražen slovima. 
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave i za svaki dio predmeta nabave. 
U jedinične cijene iz ponude trebaju se uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na 
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. 
Jedinične cijene su nepromjenjive. 

 
10. Valuta u kojima cijena ponude može biti izražena: 
Hrvatska kuna. 

 

11. Rok, način i uvjeti plaćanja: 
Po obavljenoj fazi radova Izvršitelj će Naručitelju ispostavljati privremene obračunske 
situacije ovjerene od strane ovlaštene osobe Naručitelja, koje će se plaćati s rokom od 30 
dana od dana ovjere. 

 
12. Valjanost ponude: 
Ugovorena cijena se u prvoj godini ne smije mijenjati. 
Pravne ili fizičke osobe - isporučitelji komunalnih usluga, dužni su pri svakoj eventualnoj 
promjeni  cijene,  odnosno  tarifi  svojih  usluga  izvršiti  prijavu  cjenika,  odnosno  zatražiti 
suglasnost općinskog načelnika najkasnije 30 dana prije njene promjene. 

 
13. Kriterij odabira ponude: 

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom. 
 

14. Jezik ili jezici na kojima se izrađuje ponuda: 

Hrvatski jezik. 
 
15. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda: 
Krajnji rok za dostavu ponuda je do 04.travnja, 2014. do 12,00 sati, bez obzira na način 
dostave.ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom 
naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom: 
„NE OTVARATI – PONUDA ZA (Održavanje nerazvrstanih cesta)“ 

U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom 
izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjene i dopune dostavljaju se na 
isti način kao i ponuda.



Otvaranje ponuda izvršit će se 07.travnja, 2014. u 12,00 sati u gradskoj vijećnici Općine 

Promina na navedenoj adresi 

naručitelja. 
Nepravodobno prispjele i nepotpune dokumentacije se ne razmatraju. 
U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom 
izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjene i dopune dostavljaju se na 
isti način kao i ponuda. 

 
16. Bitni uvjeti ugovora 
Naručitelj će sklopiti ugovor samo s jednim sposobnim ponuditeljem čija je ponuda odabrana 
kao najpovoljnija za predmet nabave sukladno dokumentaciji za nadmetanje u roku od 30 
dana od slanja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. 
Ponuditelj je obvezan potpisati i vratiti naručitelju ugovor u roku od 8 dana od dana primitka 
istog. 
Ugovor se sklapa za razdoblje od jedne 
godine. 
Vrijednost  ugovora  neće  biti  određena   u  ukupnom  iznosu,  nego  će  jedinične  cijene 
odabranog ponuditelja biti osnova za obračun stvarno izvedenih količina radova. 
Jedinične cijene odabranog ponuditelja biti će sastavni dio ugovora. 
Ugovor obvezatno sadrži: 
- djelatnosti za koju se sklapa ugovor 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor 
- vrstu i opseg posla 
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, 
- jamstvo za kvalitetno izvršenje ugovora 
 

 17. Potrebne izjave 

Izjava  ponuditelja  da  su  mu  poznate  odredbe  iz  dokumentacije  za  nadmetanje,  da  ih 
prihvaća i da će izvršiti predmet natječaja u skladu s tim odredbama i za cijene koje je naveo 
u ponudi. 

 
18. Pouka o pravnom lijeku 
Protiv odluke Gradskog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno poništenju 
natječaja nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana 
primitka odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova odnosno 
poništenju natječaja. 

 
19. Dokumentacija 

Dokumentacija se ne naplaćuje. Dokumentacija je dostupna na web stranicama Općine 

Promina (www.promina.hr), u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina. Gospodarski 

subjekt koji želi da mu se dokumentacija dostavi poštom dužan je podmiriti materijalne 

troškove vezane za dostavu dokumentacije (poštarina) 
 
KLASA:340-01/14-01/1 
URBROJ: 2182/09-14-01 
Oklaj , 21.ožujka 2014 

 
 
 
 
 

 
OPĆINA 

PROMINA

http://(www.promina.h/
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Obrazac I 

PONUDITELJ: 
 
 

 

Ponuditelj: 
Naziv:    

 

 

Sjedište/prebivalište:    
 

Matični broj:    
 

 

OIB:    
 

 

Telefon:                                             Telefax:    
 

 

e-mail:    
 

 

Odgovorna osoba Ponuditelja:   



Obrazac II 
OBRAZAC PONUDE 

Naručitelj:   
 

Sjedište:   

Adresa e-pošte naručitelja ili Službe ovlaštene za zaprimanje 

pošte:    

Broj telefona:    

Broj faksa:   

Internet adresa:    

Naziv ponuditelja:     

Sjedište:    

Matični broj:   
 

OIB:   

Adresa e-pošte ponuditelja ili Službe ovlaštene za zaprimanje 

pošte:    

Broj telefona:    

Broj faksa:   

Internet adresa:   
 

 

Predmet natječaja: 

Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Promina 
Cijena za predmet nabave, bez PDV-a: 

 

 
(cijena ponude u brojkama) 

 

 
(cijena ponude slovima) 

 

 
 

Iznos PDV-a:    
 

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om): 
 

(ukupna cijena ponude u brojkama) 
 

 
(ukupna cijena ponude slovima) 

Rok valjanosti ponude:   

Rok i način plaćanja:    
 

Kontakt osoba ponuditelja:  



Popis dokumentacije priložene u ponudi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ponuditelj 

 

 
 
 

MP.         Ovlaštena osoba ponuditelja 
 

 
 
 
 
 
 
 

U                               , dana               2014. godine



Obrazac 
333 

 

 

IZJAVA 
Kojom ja     

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od) 
 

                                                                                                 kao ovlaštena osoba 
 
za zastupanje     

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, MBS) 
 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da meni osobno i naprijed 

navedenom gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno 
ili više kaznenih djela iz oblasti gospodarstva. 

 

 
 
 

Ponuditelj 
 

 
 
 

MP.      Ovlaštena osoba ponuditelja 
 

 
 
 

U                               , dana                   2014. godine



Obrazac 44  
 

Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje 

Proučili smo 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 njegovo provođenje, te smo spremni prihvatiti prema tim uvjetima pod nazivom: 
“ Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Promina ” za cijenu kako slijedi: 

 
1. Ukupna cijena:                                                                          kn 

(Slovima                                                                                                                  ) 

Navedena cijena je bez PDV-a. 
2. Za slučaj da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija spremni smo predmetne 
radove izvršiti u predviđenom roku po potpisu Ugovora. 

 

 
 
 

Ponuditelj 
 

 
 
 

MP.     Ovlaštena osoba ponuditelja 
 

 
 
 

U                               , dana                   2014. god



 

 


