
Na temelju  članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine br:  68/18 i 

110/18 ) , te članka 10.  Odluke o komunalnim djelatnostima općine Gradina („Službeni 

vjesnik“ općine Gradina br. 7/19) načelnik općine  objavljuje  

 

JAVNI NATJEČAJ ZA  KOMUNALNE POSLOVE ODRŽAVANJA 

NERAZVRSTANIH CESTA, POLJSKIH PUTEVA , KANALA  

I MOSTOVA  NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA 

 

1.OPĆI PODACI O NARUČITELJU   

a) Naziv: Općina Gradina 

b) Sjedište: Trg hrvatskih branitelja 12, Gradina 

c) Telefon: 033-784-155, telefax: 033-784-228 

d) OIB: 81945501309 

 

2.PREDMET JAVNOG NATJEČAJA: 

Javni naručitelj provodi postupak za prikupljanje ponuda radi zaključenja ugovora o 

povjeravanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 

sukladno odredbama članka  48. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Odluke o 

komunalnim djelatnostima  Općine Gradina  koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 

o povjeravanju komunalnih poslova. 

Natječajna dokumentacija je dostupna na adresi Naručitelja,  i  na službenoj  web stranici  

općine Gradina , www.gradina.hr 

 

3. POČETAK I ROK ZAVRŠETKA RADOVA , ODNOSNO  TRAJANJA  UGOVORA 

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova koji su predmet ovog natječaja sklapa se na rok od  

4 ( četiri) godine računajući  početak roka od dana obostranog potpisa ugovornih strana . 

 

4. VRSTA I OPSEG POSLA: 

Radovi  koji su predmet ovog Natječaja  opisani su u ponudbenoj dokumentaciji i troškovniku 

održavanja nerazvrstanih cesta, a sve sukladno važećim pravilnicima , normama i tehničkim 

propisima , pravilima struke i ostalim zakonima i propisima  koji se odnose na predmet nabave 

. U svim stavkama troškovnika  prikazuju se kompletni troškovi usluge. Izvoditelj će biti dužan  

za sve vrijeme izvođenja ugovorenih radova  provoditi na gradilištu mjere za sigurnost radnika 

, prolaznika  i susjednih objekata sukladno važećim zakonskim propisima te postaviti i održavati 

privremenu prometnu signalizaciju za vrijeme izvođenja radova te istu po  dovršetku radova 

ukloniti.   

Mjesto izvršenja radova: Područje općine Gradina.  

 

5.  UPUTA ZA IZRADU PONUDE  

Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija: Općina Gradina, trg hrvatskih 

branitelja 12, 33 411 Gradina, svakim radnim danom od 8,00-14,00 sati ili na www.gradina.hr 

Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti  sastavljena: hrvatski jezik   

Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu na adresu naručitelja: Općina Gradina,  trg hrvatskih 

branitelja 12, 33 411 Gradina  

Ponude se dostavljaju u  zapečaćenoj omotnici s naznakom   «Ne otvarati – ponuda za 

održavanje  nerazvrstanih cesta općine Gradina. 

Nepravodobno pristigle ponude neotvorene se  vraćaju ponuditelju.  

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

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude bit će dostavljena ponuditeljima u roku 8 dana od 

dana donošenja. Odluku o odabiru donosi Općinsko vijeće Općine Gradina. 



Općinsko vijeće Općine Gradina  zadržava pravo o neizboru niti jedne valjane ponude . 

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 60 dana. 

 

6. ISPRAVE I DOKAZI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PONUDU: 

-Ispravu o upisu u poslovni, sudski ( trgovački ), strukovni , obrtni ili drugi odgovarajući 

registar, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet 

natječaja , u izvorniku ili preslici ne stariju  od 3 mjeseca računajući  od dana objave natječaja 

u javnom glasilu . 

-Potvrdu Porezne uprave o plaćenim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana  od dana 

računajući od dana objave natječaja  ili važeći jednakovrijedni dokument  nadležnog tijela 

države sjedišta gospodarskog subjekta, 

-original  ili ovjerenu presliku BON-a 1 i BON-a 2, ne stariju od 30 dana od dana objave 

natječaja 

- Izjavu kojom se dokazuje da ponuditelj ima u vlasništvu  mehanizaciju potrebnu za obavljanje 

komunalnih poslova, koja sadrži  popis opreme , mehanizacije i ostalog , a koja Izjava treba biti 

ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Uz izjavu ponuditelj je dužan 

dostaviti i kopije prometnih dozvola za navedenu mehanizaciju. 

- ISO CERTIFIKAT 14001:2015 

- Reference ponuditelja za djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta 

-dokaz o upisu u nomenklaturu predmeta poslovanja-održavanje nerazvrstanih cesta 

- Ispravu kojom se dokazuje da ponuditelj ima zaposlenog jednog inženjera građevine s 

položenim stručnim ispitom zaposlen u stalnom radnom odnosu. 

-potvrda o upisu u očevidnik upisa MZOIP 

 

7.NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, TE NAČIN I ROK 

PLAĆANJA: 

Ponuda se dostavlja isključivo izražena u kunama. 

Nije dozvoljeno nuđenje inačica i alternativnih ponuda u ponudbenom troškovniku. 

Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenih računa/ situacija  na način i u roku:ovjera računa 

u roku 15 dana od dana zaprimanja , te plaćanje neosporenog dijela računa u roku 30 dana od 

dana ovjere računa.  

Račun mora sadržavati pismene naloge i dokaznice mjera ovjerene od strane  predstavnika 

općine Gradina. 

 

8. GLAVNI KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA : 

Najpovoljnijim Ponuditeljem za obavljanje komunalnih poslova smatrat će se ponuditelj  koji 

uz ispunjenje svih traženih uvjeta ove Natječajne dokumentacije   ponudio  najnižu cijenu. 

 

9.UGOVOR I UGOVORNE CIJENE 

U roku utvrđenom Odlukom o odabiru koji nije duži od 30 dana od dana donošenja , općinski 

načelnik sklapa Ugovor  o povjeravanju komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta. 

Svi bitni elementi iz prihvaćene ponude  i natječajne dokumentacije postaju i čine  sastavni 

dio ugovora. 

Ponudbeni troškovnik odabrane ponude, postaje  sastavni dijelom ugovora. 

Jedinične cijene ugovaraju se kao nepromjenjive.  

         Općinski načelnik 

            Marko Ajček  

 


