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

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

               GRAD VIROVITICA 

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i  

               provedbu javnog natječaja za komunalne djelatnosti 

   koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici 

 

KLASA:363-01/15-01/119 

UR.BROJ: 2189/01-03/2-15-1 

Virovitica, 09. srpnja 2015.g. 

 

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ('' Narodne  novine'' br. 26/03, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 9. 

Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11) 

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i provedbu javnog natječaja za komunalne 

djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici, objavljuje 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za održavanje javne rasvjete na području 

 grada Virovitice u 2016. godini 

 

 

1. Naručitelj radova  

a) Naziv: Grad Virovitica 

b) Sjedište: Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1 

c) Telefon: 033/722-180, telefaks: 033/801-587 

d) OIB: 89075064271 

 

2. Predmet natječaja – radovi na održavanju javne rasvjete na temelju ugovora o 

povjeravanju obavljanja poslova. 

Navedeni radovi ugovaraju se na vrijeme od 1 (jedne) godine, od dana, 01. siječnja 2016. 

godine do dana, 31. prosinca 2016. godine. 

 

3. Uputa za izradu ponude 
Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: Upravni odjel za 

komunalne poslove i graditeljstvo, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica, soba 109, svakim 

radnim danom od 8-14 sati. 

Ponudu je potrebno dostaviti u pisarnicu Grada u dvostruko zapečaćenoj omotnici sa 

naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA 

PODRUČJU GRADA VIROVITICE". 

Ponudu mogu dostaviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje 

djelatnosti koja je predmet javnog natječaja. 

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. 

Otvaranje ponuda održati će se dana, 09. rujna, 2015.g., u prostorijama Grada 

Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, u 9.30 sati. 
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Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda. 

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o ishodu natječaja u roku 8 dana od odabira 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

4.   Način dokazivanja sposobnosti 

 Prilikom dostave ponude  ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave: 

 

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog 

natječaja (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda), ne stariji od 6 mjeseci od dana 

objave natječaja; 

- BON 1 i BON 2, ne stariji od 30  dana  

- potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje za zadnji mjesec prije objave natječaja; 

- sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja (popis 

opreme i poslovnih prostora, broja i strukture djelatnika, te popis dosadašnjih poslova iz 

predmeta nabave s potvrdama naručitelja), 

- potvrdu nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za odgovornu osobu 

ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja ili javnobilježnički ovjerenu 

izjavu o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, 

prijevari ili pranju novca ovjerenoj od nadležnog tijela s tim da odgovorna osoba 

ponuditelja izjavu daje za pravnu osobu, ne starije od 6 mjeseci; 

- izjavu ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija 

dostaviti prilikom sklapanja ugovora jamstvo, u obliku bankarske garancije, za uredno 

ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti 

ugovora (s PDV-om).  

- izjavu o nepromjenjivosti cijena; 

- potvrdu Službe za financije o podmirenim obvezama prema Gradu Virovitici ne stariji 

od mjesec dana od dana objave natječaja (ako su s područja grada Virovitice). 

Isprave se dostavljaju u izvorniku ili kao javnobilježnički ovjerene preslike. 

 

Vrijednost radova ugovara se na ukupan iznos ponudbenog troškovnika, a po sistemu 

jediničnih cijena i stvarno izvedenih količina radova. 

Naručitelj će vršiti bezgotovinsko plaćanje - virmanom na temelju isporučene situacije u roku 

30 dana od ovjere na račun odabranog ponuditelja. 

Naručitelj zadržava pravo da ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i odgovornosti 

prema ponuditeljima. 

Rok važenja ponude 60 dana. 

5.  Kriteriji za odabir 

 Najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenih 

prema kriterijima koji se odnose na sposobnost ponuditelja za obavljanje djelatnosti kao što 

su oprema i poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi, ponuđena cijena i 

povoljnost ponude. 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. 

6. Troškovnik 

Ponudbeni troškovnik nalazi se u dokumentaciji za nadmetanje. 

Cijena iz ponudbenog troškovnika za sve stavke mora biti konačna i u njoj ukalkulirani 

svi troškovi-uključujući i PDV. 

 

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i 

provedbu javnog natječaja za komunalne djelatnosti 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici 


