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I. UPUTE PONUDITELJIMA: 
 

Općenito 

 

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni 

tekst, 82/04 i 178/04) Općinski načelnik Općine Hercegovac donio je dana 23.09.2021. g. 

Odluku o objavi pozivnog natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javne 

rasvjete na području Općine Hercegovac, te je sukladno navedenoj Odluci dana 24. rujna 

2021. g. objavljen pozivni natječaj. 

 

Predmet povjeravanja komunalne djelatnost i mjesto izvođenja radova 

 

Predmet povjeravanja komunalne djelatnosti je održavanje javne rasvjete na području 

Općine Hercegovac. 

U troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije naveden je detaljan opis 

svih vrsta radova održavanja javne rasvjete. 

 

Plaćanje, osiguranje plaćanja i obračun 

 

Plaćanje predmetnih radova osigurano je iz sredstava Proračuna Općine Hercegovac. 

Račune – situacije za izvršene radove izvoditelj dostavlja Općini Hercegovac nakon izvedenih 

radova, a plaćati će se u roku od 15 dana od dana ovjeravanja računa. 

 

Ponuda i dokazi uz ponudu 

 

U natječajnoj dokumentaciji uz presliku javnog natječaja nalaze se obrasci: ponude, 

izjave da ponuditelj prihvaća sve uvjete natječaja i natječajne dokumentacije, izjava o 

nekažnjavanju i troškovnik. 

Original ponude i navedene obrasce, te original troškovnik treba čitko popuniti i 

ovjeriti žigom pravne, odnosno fizičke osobe. U original troškovnike treba čitko unijeti 

jedinične cijene.  
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Jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika smatraju se fiksnima i ne mogu se 

mijenjati, osim u slučajevima promijenjenih okolnosti  izvanrednih događaja koji se nisu 

mogli predvidjeti, odnosno koje se tijekom ugovornog odnosa nisu mogle izbjeći, ni otkloniti 

(odnos kuna – eura za više ili manje od 10%). 

 

Izmjenu cijena iz ponudbenog troškovnika mora odobriti Općinsko vijeće Općine 

Hercegovac.  

 

Uvjeti za stručnu opremljenost 

 

Potrebno je priložiti popis svih djelatnika, kvalifikacijsku strukturu djelatnika i broj 

godina radnog staža i presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za voditelja radova. 

 

Uvjeti za tehničku opremljenost 

 

Za dokazivanje tehničke opremljenosti (oprema i strojevi) treba priložiti popis opreme 

i strojeva, te dokaze nastavno navedene 

Smatrat će se da ponuditelj ima tehničku opremljenost ako u svom vlasništvu ili 

leasingu ima: 

1. hidrauličnu platformu za visinu (priložiti dokaz: presliku knjižice vozila, odnosno 

ugovore o leasingu) 

2. kamion – kombi za prijevoz ljudi, alata i opreme (priložiti dokaz: presliku knjižice 

vozila, odnosno ugovore o leasingu)  

 

Točkom 4. pozivnog natječaja propisano je da ponuditelji uz pisanu ponudu 

trebaju priložiti: 

- dokaz o registraciji za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (izvod iz registra 

Trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice) 

- podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 I BON 2) za trgovačko društvo, odnosno BON 

2 za obrtnike (ne stariji od mjesec dana) 
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- potvrde  plaćenim porezima i doprinosima (mirovinsko i zdravstveno) za sve zaposlene 

(ne stariju od mjesec dana) 

- izjava o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, 

prijevari ili pranju novca, s ovjerenim potpisom odgovorne osobe koja je potpisala izjavu 

kod nadležnog tijela (javnog bilježnika), u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja 

daje izjavu za sebe i pravnu osobu, ne starija od mjesec dana od dana nadmetanja, 

sukladno obrascu 

- dokaze o stručnoj i tehničkoj opremljenosti (broj, kvalifikacijska struktura djelatnika) 

- popis opreme, sve prema uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji 

- potvrdu-e jedinica lokalne samouprave kojima ponuditelj dokazuje da je u posljednje tri 

godine izvršio sve preuzete obveze iz ugovora (isključivo za poslove održavanja javne 

rasvjete)  

- poslovne reference za poslove održavanja javne rasvjete 

- u potpunosti ispunjenu natječajnu dokumentaciju i 

- izjavu da prihvaća sve uvjete pozivnog natječaja i natječajne dokumentacije 

 

Ponude koje neće sadržavati sve što je navedeno u točki 4. pozivnog natječaja i 

natječajnoj dokumentaciji, ponude koje nisu propisano dostavljene i označene, kao i 

nepravovremene ponude neće se razmatrati.  

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena uz uvjet da je udovoljeno svim 

uvjetima iz natječaja i natječajne dokumentacije. 

 

 Otvaranje ponuda i donošenje Odluke o provjeravanju predmetnog posla 

 

 Otvaranje pristiglih ponuda izvršit će Povjerenstvo Općine Hercegovac. Ponude će se 

otvoriti dana 08. listopada 2021. g. u 10.00 sati u Općini Hercegovac, Moslavačka 150, 

Hercegovac. Ponuditelji mogu biti nazočni otvaranju ponuda. Prilikom otvaranja ponuda biti 

će priopćeni ime i adresa svakog ponuditelja, cijena ponude i podatak da li je ponudi 

priložena izjava da ponuditelj prihvaća uvjete natječaja i natječajne dokumentacije.  

 Nakon uvida u sadržaj ostale zatražene dokumentacije i računske kontrole troškovnika 

Povjerenstvo će utvrditi da li je svaka ponuda u skladu s uvjetima natječaja i natječajnom 

dokumentacijom. Općinski načelnik će izraditi prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuditelja kojom će se provjeriti obavljanje predmetne komunalne djelatnosti ugovorom, te 

prijedlog odluke uputiti na sjednicu Općinskog vijeća. 
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 Konačnu Odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

održavanja javne rasvjete na području Općine Hercegovac donosi Općinsko vijeće. 

 Protiv odluke Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni 

spor.  

 

 Zaključivanje ugovora 

 

 Nakon donošenja Odluke o izboru, odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od 

dana zaprimanja obavijesti o izboru sa Općinskim načelnikom Općine Hercegovac zaključiti 

ugovor o održavanju javne rasvjete na razdoblje od četiri (4) godine. U protivnom će se 

smatrati da je odustao od potpisa ugovora. Obavljanje predmetne djelatnosti bit će povjereno 

slijedećoj osobi koja je dostavila najpovoljniju ponudu ili će se poništiti natječaj. 

 

 U slučaju nejasnoća obratiti se u Općinu Hercegovac, Moslavačka 150, 

Hercegovac, telefon 043/524-560. 

  
 
  
                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                          
                                                                           Boro Bašljan, načelnik, struč.spec.ing.techn.inf 
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________________________________ (naziv ponuditelja)  

________________________________ (sjedište ponuditelja) 

________________________________ (OIB) 

________________________________ (br. tel/mob) 

 

 

                                                                                                           OPĆINA HERCEGOVAC 

                                                                                                           Moslavačka 150 

                                                                                                           43284 Hercegovac 

 

PREDMET: Ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 

području Općine Hercegovac 

 

 

Naslovu dostavljamo ponudu na pozivni natječaj u tjedniku za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Hercegovac . 

 

Ukupni iznos ponude prema troškovniku iznosi: 

- ______________________________    kuna (bez PDV-a) 

- ______________________________    kuna (s PDV-om)  

 

 

Odgovorna osoba za zastupanje je: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                    PONUDITELJ: 

                                                                                                     _________________________ 
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________________________________ (naziv ponuditelja)  

________________________________ (sjedište ponuditelja) 

________________________________ (OIB) 

________________________________ (br. tel/mob) 
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IZJAVA 

o prihvaćanju uvjeta iz javnog natječaja i natječajne dokumentacije 

 

Izjavljujem-o da prihvaćamo-o sve uvjete iz objavljenog  javnog  natječaja i uvjete iz  

natječajne dokumentacije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja  

javne rasvjete na području Općine Hercegovac . 

 

U ________________________ , _____________ 2021. godine. 

       

 

                                                                                                                   PONUDITELJ: 

                                                                                                     _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o nekažnjavanju 
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Datum:_____________________________________________________________________ 

 

Izjavljujem,  pod  materijalnom  i  kaznenom  odgovornošću,  da  osobi  ovlaštenoj   za  

zastupanje gospodarskog subjekta: 

 

Ime i prezime ovlaštene osobe: __________________________________________________ 

Datum i mjesto rođenja ovlaštene osobe: __________________________________________ 

 

i gospodarskom subjektu: 

 

Naziv gospodarskog subjekta: __________________________________________________ 

Sjedište i adresa gospodarskog subjekta: __________________________________________  

MB /OIB: __________________________________________________________________ 

 

koji kao ponuditelj sudjeluje u ovom postupku javnog natječaja, nije 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, računalna prijevara, prijevara u 

gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za 

odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.. 

 

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: ________________________________________ 

 

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: ______________________________________________ 

 

Pečat gospodarskog subjekta: 

 

 

 

 

 

TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  
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