
 

           

         REPUBLIKA HRVATSKA                                             
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA                                           
                    OPĆINA GRADINA         
   

UPUTE ZA PRIJAVITELJE 

  

 

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

Usluge održavanja javne rasvjete na području općine Gradina  u periodu od 4 (četiri) godine koje 

podrazumijevaju radove održavanja postojeće i eventualnu ugradnju nove  opreme javne rasvjete. 

Javna rasvjeta općine Gradina proteže se u dužini oko 23 km, a istom su obuhvaćena naselja Lipovac, 

Bačevac, Gradina, Lug Gradinski, Rušani, Žlebina, Novi Gradac, Detkovac, Brezovica, Vladimirovac i 

Budakovac  

Specifikacije opreme, materijala i usluga popisane su u obrascima za ponudu s cijenama i prilog su 

natječajne dokumentacije. 

Javna rasvjeta održava se prema potrebi i po prethodnom pozivu za otklanjanje uočenih kvarova. 

 

2. VRSTA POSTUPKA 

Naručitelj provodi javni natječaj s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom 

(ponuditeljem). 

 

3.  RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

 

3.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA, TE DOKUMENTI KOJIMA 

PONUDITELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE 

 

Naručitelj će obvezno isključiti ponuditelja iz postupka: 

1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe 

gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih 

kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom 

poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba 

obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, 

prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito 

dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta 

gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi. 

2.  

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvod iz 

kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena 

po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće 

ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta 

gospodarskog subjekta odnosno državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne 

osobe gospodarskog subjekta. 

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od 6 (šest) mjeseci računajući do dana objave natječaja. 



Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu 

ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju navedeni dokumenti iz ove točke, 

nije ih moguće ishoditi ili one ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz ove točke, oni mogu biti zamijenjeni 

izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog 

ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta u državi čiji je ta osoba državljanin. 

Izjava ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci računajući do dana objave natječaja. 

Budući da u Republici Hrvatskoj nije moguće ishoditi izvod iz kaznene evidencije u svrhu dokazivanja 

nekažnjavanosti gospodarskog subjekta i osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe 

gospodarskog subjekta, kao dokaz o nekažnjavanosti prilaže se Izjava o nekažnjavanju koju daje osoba 

ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe, i kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski 

subjekt. 

U tu svrhu potrebno je popuniti obrazac Izjave o nekažnjavanju koja se nalazi u prilogu ove 

dokumentacije za nadmetanje. 

Izjava ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci računajući do dana objave natječaja. 

3. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda 

plaćanja navedenih obveza. 

 

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu 

porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta 

gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući do dana objave natječaja. 

4. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata. 

 

Sve dokumente navedene u točkama 1. i 2. ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. 

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

4.  DOKAZI O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

Ponuditelj mora dokazati: 

 

4.1. Pravnu i poslovnu sposobnost 

Da bi dokazao pravnu i poslovnu sposobnost, ponuditelj dostavlja slijedeće dokaze: 

 

Ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću 

potvrdu ne starije od 6 mjeseci do dana objave natječaja. 

 

4.2. Financijsku sposobnost 

Financijsku sposobnost dokazuje: 

a) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 

gospodarskog subjekta 

Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave natječaja 

 

4.3. Tehničku i stručnu sposobnost 

Da bi se dokazala tehnička i stručna sposobnost, potrebno je dostaviti: 

a) popis značajnih usluga pruženih u posljednje tri godine   



b) izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojom tehničkom opremom gospodarski subjekt 

raspolaže u svrhu izvršenja ugovora 

c) izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, zvanje i 

iskustvo potrebno za izvršavanje usluge. 

 

Sve dokumente navedene u točkama 4.1., 4.2, 4.3  ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. 

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.     

5. CIJENA PONUDE 

Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva. 

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. 

Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti kao dokaz i IZJAVU o nepromjenjivosti cijena u ugovornom 

roku. 

 

6. OPSEG PONUDE 

Gospodarski subjekt (ponuditelj) mora izraditi ponudu za cjelokupan predmet javnog natječaja – 

Održavanje javne rasvjete na području općine Gradina. Nije dopušteno podnošenje i nuđenje ponuda za 

grupu ili dijelove predmeta nabave. 

 

7. KRITERIJ ODABIRA 

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana ponuda s najnižom cijenom onog ponuditelja koji je ocijenjen 

sposobnim. Ukoliko na natječaj pristignu dvije ponude s istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti 

će odabrana ona koja je zaprimljena ranije prema Upisniku o zaprimanju ponuda. 

 

8. OPIS NAČINA IZRADE, OBLIK I SADRŽAJ PONUDE 

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili 

umetanje listova. 

Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku koja sadrži dokumentaciju složenu, uvezanu te potpisanu i 

ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane ovlaštene osobe ponuditelja slijedećim 

redoslijedom: 

- uredno i u potpunosti popunjeni izvornik obrasca ponudbenog lista koji se nalazi u prilogu ovih 

uputa 

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja 

- tražene dokaze sposobnosti 

- u potpunosti popunjene, potpisane i ovjerene obrasce cjenika  

- ostalo traženo u dokumentaciji za nadmetanje 

 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranice 

(redni broj stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj 

stranice). 

Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. Cijena ponude mora biti izražena u 

kunama i piše se brojkama. 

Promjena, dopisivanje ili brisanje originalnog teksta imat će za posljedicu isključivanje ponude. 

 

9. DOSTAVLJANJE PONUDE 

Rok za dostavljanje ponude u pisanom obliku  je 11.03.2022. godine, do 11,00 h  



ADRESA DOSTAVE PONUDE  

OPĆINA GRADINA  

Trg hrvatskih branitelja 12 

33 411 Gradina 

u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom: 

„Ponuda za javni natječaj za usluge održavanje javne rasvjete na području općine Gradina 

– NE OTVARAJ.“ 

 

 

10. IZMJENE I/ILI DOPUNE PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. 

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se 

radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. 

Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o  odustajanju od 

ponude i u tom slučaju se neotvorena ponuda vraća ponuditelju. 

Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda  te dobiva redni broj 

prema redoslijedu zaprimanja. 

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva 

redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku 

zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude. 

Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu 

zaprimanja. 

Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude odnosno pisanu izjavu o 

odustajanju od dostavljene ponude Naručitelj mu je obvezan o tome izdati potvrdu. 

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u Upisnik o zaprimanju ponuda, 

ali se evidentira kod Naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te se neotvorena 

vraća pošiljatelju bez odgode. 

 

11. OTVARANJE PONUDA  

Ponude će se javno otvoriti 11.03.2022. u 11,15  sati u prostorijama općine Gradina  

Ponude otvara i pregledava Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda. 

U svakoj otvorenoj ponudi utvrđuje se je li ponuda potpisana i potpuna sukladno uputama i o tome se 

sastavlja zapisnik. 

Zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva za otvaranje ponuda i zapisničar. 

 

12. ODABIR IZVODITELJA: 

Odluku o odabiru izvoditelja kojem se povjeravaju poslovi održavanja javne rasvjete donosi Općinsko 

vijeće općine Gradina  

 

13. ALTERNATIVNE PONUDE 

Alternativne ponude nisu dopuštene. 

 



14. NAČIN I ROK PRIOPĆAVANJA ODABIRA 

Ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru najpovoljnije ponude pisanim putem u roku 30 dana od isteka 

roka za dostavu ponuda. 

 

15. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku ovog javnog natječaja nema pravo žalbe na odluku Općinskog 

vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, već može podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike 

Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru. 

 

16. POTREBNE IZJAVE 

Ponuditelji su uz dokaze sposobnosti iz točke 5. ovih uputa za izradu ponude dužni dostavit i slijedeću 

izjavu koja je obvezni sastavni dio natječajne dokumentacije:  

- IZJAVA ponuditelja da se cijene iz ponude za period od 2 godine neće mijenjati, 

- IZJAVU da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, na dan sklapanja ugovora 

dostaviti javnobilježnički ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos od 30% od ukupne vrijednosti 

ponude s PDV-om, radi jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

- IZJAVU o nekažnjavanju 

 

 

      Načelnik 

Josip Vučemilović-Jurić 

                                  

 


