REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADINA
NAČELNIK

KLASA: 406-03/22-01/17
URBROJ: 2189-3-02-22-02
Gradina, 24. veljače 2022.
Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka
15. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradina ( "Službeni vjesnik "
Općine Gradina broj : 7/19 ) i članka 41. Statuta Općine Gradina ("Službeni vjesnik" općine
Gradina br. 3/21), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za održavanje javne rasvjete na području Općine Gradina za razdoblje
od 2022. do 2026. godine

1.
Predmet javnog natječaja je povjeravanje radova na održavanju javne rasvjete na
području Općine Gradina. Poslovi na održavanju javne rasvjete obuhvaćaju: komunalnu
djelatnost održavanja javne rasvjete (redovno i interventno) na području Općine Gradina i
prigodno blagdansko ukrašavanje naselja na području Općine Gradina na objektima javne
rasvjete.
2.
Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 4 godine.
3.
Mjesto vršenja usluge: Poslovi iz točke 1.ovog natječaja obavljati će se u naseljima
općine Gradina a po nalogu naručitelja. Početak obavljanja predmetnih komunalnih poslova je
po potpisu ugovora.
4.
Ponudu treba izraditi sukladno Dokumentaciji za nadmetanje koja sadrži sve potrebne
podatke za izradu, te se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradina ,
radnim danom od 08:00–14:00 sati ili na web stranici Općine Gradina, www. gradina.hr
5.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu Općine Gradina,
trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina
„Ponuda za javni natječaj za usluge održavanje javne rasvjete na području
općine Gradina
– NE OTVARAJ.“
6.
Rok za predaju ponuda počinje teći od 03. ožujka 2022. godine objavom Natječaja u
„Virovitičkom listu”, na oglasnoj ploči Općine Gradina i na web stranici Općine Gradina,
www.gradina.hr , te je otvoren do 11. ožujka 2022.. godine do 11:00 sati. Ponude moraju biti
zaprimljene u pisarnici Općine Gradina do 11. ožujka 2022.godine do 11,00 sati

7.
Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunima, te će
ih povjerenstvo odbaciti bez analize. Ponude koje nisu pristigle u roku neće se otvarati i vratiti
će se ponuditelju.
8.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cijena.
9.
Odluku o izboru izvoditelja kojem se povjeravaju poslovi održavanja javne rasvjete
donosi Općinsko vijeće Općine Gradina. Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku ovog javnog
natječaja nema pravo žalbe na odluku Općinskog vijeća o povjeravanju poslova održavanja
javne rasvjete najpovoljnijem ponuditelju, već može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana
od primitka odluke Upravnom sudu Republike Hrvatske.
10.
Otvaranje ponuda biti će 11. ožujka 2022. u 11,15 sati u prostorijama općine Gradina,
trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina
11.
Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno poništiti ovaj javni
natječaj, te ga ponoviti bez dodatnog obrazloženja.
12.
Sklapanje ugovora između naručitelja i ponuditelja obavit će se u roku od 30 dana od
dana pravomoćnosti odluke Općinskog vijeća o izboru izvoditelja za održavanje javne rasvjete.
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