REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
Na temelju članka 35. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Draganić
(„Glasnik Općine Draganić“ br. 01/14) i Odluke Općinskog načelnika od 03. travnja 2014. g.,
objavljuje se
JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ U 2014. g.
1. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za održavanje komunalne infrastrukture na
području Općine Draganić u 2014. g.
2. Pravo sudjelovanja u podnošenju ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva
3. Ponuda mora sadržavati:
- naziv i adresu ponuditelja
- izvod iz sudskog,poslovnog, odnosno obrtnog registra kojim dokazuje da je registriran za
obavljanje navedene djelatnosti (dokaz pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti stariji od
šest (6) mjeseci od dana objave natječaja )
- potvrdu Porezne uprave o ispunjenim obvezama plaćanja poreza i doprinosa, ne stariju od 30
dana računajući od objave javnog natječaja
- BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana od objave javnog natječaja
- Izjava o nekažnjavanju za odgovornu osobu ponuditelja, ovjerena kod javnog bilježnika, ne
stariji od 6 mjeseci računajući od dana objave javnog natječaja
- popis raspoloživih strojeva, opreme i kadrova za operativnu izvedbu radova s najmanje 2
(dvije) potvrde o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovorna strana.
- reference o do sada obavljenim takvim ili sličnim poslovima
- ispunjeni i ovjereni ponudbeni troškovnik
- uvjete i način obračuna, način i rokove plaćanja, odgode i sl.
- jamstvo za izvršenje ugovora: ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ispunjenje ugovora u
formi zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od 50.000,00 kuna za slučaj da
izvođač ne izvrši uredno obveze iz ugovora.
Važno: Sve dokumente koji se zahtijevaju od ponuditelja u ovoj dokumentaciji ponuditelji mogu
dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke
isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su
natjecatelji ili ponuditelji dostavili, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
* od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih
dokumenata i/ili
4. Najvažniji kriterij za ocjenu povoljnosti ponude je:
- ponuda sa najnižom cijenom za istovrsni materijal i radove, cjelovitost ponude i tehnička i
kadrovska opremljenost
- Naručitelj si uzima za pravo da ponude razmatra za ukupne radove, a prednost kod odabira
imati će ponuditelj ocijenjen na temelju cjelovitosti ponude, te svoje tehničke i kadrovske
opremljenosti
5. Ponude se dostavljaju osobno, u zatvorenim omotnicama, najkasnije do petka, 25. travnja 2014. g.
do 08.00 sati na adresu Općina Draganić, Draganić 10, 47 201 Draganić, s naznakom – NE
OTVARAJ – „Ponuda na javni poziv za održavanje komunalne infrastrukture“
6. Javno otvaranje ponuda biti će u Općini Draganić u srijedu, 25. travnja 2014. g. u 08.00 sati.
7. Ponudbeni troškovnik kao i sve ostale informacije u svezi sa predmetnim javnim pozivom mogu
se dobiti u Općini Draganić, radnim danom u vremenu između 7.00 i 15.00 sati, ili na telefon 715136, osoba za kontakt Josip Rak kao i na web stranici Općine Draganić, www.draganic.hr.

8. Ponuditelj dostavlja ponudu u kunama, bez poreza. Cijena ponude piše se brojkama. Kao prilog
ponuđenoj cijeni je ispunjen i po ponuditelju ovjeren izvorni troškovnik s jediničnim cijenama
izraženim u kunama bez poreza. U cijeni ponude su uračunati svi troškovi i popusti.
9. Ponuditelji su dužni dostaviti i sljedeću izjavu:
Izjava o prihvaćanju roka valjanosti ponude (60 dana)
Izjava mora biti potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja i ovjerene pečatom ponuditelja.
12. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili
ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u
cjelinu jamstvenikom ili na neki drugi način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili
dijelova ponude. Ponuda se predaje u izvorniku. Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom
tintom. Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi
(npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni
pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
13. Prilozi dostavljeni uz ponudu se ne vraćaju ponuditeljima.
14. Naručitelj može poništiti nadmetanje bez odabira i ne snosi nikakve obveze za sudjelovanje
ponuditelja u nadmetanju.
15. Naručitelj tijekom postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda može tražiti, a ponuditelj je
dužan dati potrebna tumačenja radi objašnjenja ponude ili otklanjanja sumnji u valjanost ponude.
16. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najnižom cijenom a koja sadrži sve elemente
navedene u točki 3. Javnog poziva
17. Odluka o odabiru (ne odabiru) donosi Općinsko vijeće Općine Draganić. Općinsko vijeće će
donijeti Odluku u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluka o odabiru
dostavit će se ponuditeljima odmah po donošenju.
18. Protiv Odluke Općinskog vijeća nije dozvoljena žalba već se može pokrenut Upravni spor.
OPĆINA DRAGANIĆ

