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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 

        

KLASA:340-01/16-01/14 

UR.BROJ:2189/01-03/2-16-3 

Virovitica, 21. travanj 2016.g. 

 
 

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:36/95., 

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., 153/13., 147/14. i 36/15.) 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 prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti preuzimanja 

i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti odnosno mjesta na 

području grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije 

moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije 

 

1.Raspisuje se javni natječaj za preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od 

mjesta smrti odnosno mjesta na području grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske 

medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije 

Navedeni radovi ugovaraju se za na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

2.Ponuda treba sadržavati cijenu prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti 

odnosno mjesta na području grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske medicine za 

koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije/km. 

3. Ponudu sa svim prilozima potrebno je dostaviti na adresu Grad Virovitica, Upravni odjel 

za komunalne poslove i graditeljstvo, Trg kralja Zvonimira 1,  33 000 Virovitica 

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

naznakom "NATJEČAJ – preuzimanje i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od 

mjesta smrti odnosno mjesta na području grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske 

medicine“. 

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, 18. svibnja 2016.g. godine, u prostorijama Grada 

Virovitice, Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo, Trg kralja Zvonimira 1, u 

9,30 sati. 

Ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni opunomoćenici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. 

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

najpovoljnijeg ponuditelja. 
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4.Prilikom dostave ponude  ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave: 

 

- izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku dokaza o registraciji za obavljanje 

predmetne komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda) ne 

stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja; 

- izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku BON - a 1 i BON - a 2 ne stariji od 30 

dana od dana objave natječaja; 

- izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku potvrde nadležnih tijela o plaćenim 

porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za zadnji mjesec prije 

objave natječaja; 

- sposobnost za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (popis opreme i poslovnih 

prostora, broja i strukture djelatnika, te popis dosadašnjih poslova iz predmeta nabave s 

potvrdama naručitelja), 

- izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku potvrde o nekažnjavanju nadležnog suda  

- javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj 

organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca 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 zaključenja ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika 

u iznosu 10% ugovorene cijene radova (bez PDV-a) kao jamstvo za uredno ispunjenje 

ugovora; 

- izjavu o nepromjenjivosti cijena; 

- potvrdu Službe za financije Grada Virovitice o podmirenim obvezama prema Gradu 

Virovitici ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja (ako su s područja Grada). 

Nepotpune i  i nepravovremene ponude neće se razmatrati. 

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

prema ponuditeljima. 

5.  Najpovoljnijom ponudom smatrati 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 (odgoda plaćanja, krediti, druge pogodnosti). 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i 

provedbu javnog natječaja za komunalne djelatnosti 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici 

 
 


