REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 363-02/21-01/07
URBROJ: 2123/03-02-21-3
Hercegovac, 23. 09. 2021.
Na temelju članka 22. stavka 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
br. pročišćeni tekst, 68/18., 110/18. ) i članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Hercegovac (Službeni glasnik br. 2/17), objavljuje se
POZIVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Hercegovac
1. Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području
Općine Hercegovac.
2. Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete dodjeljuje se na razdoblje od dvije
godine.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici
Hrvatskoj koje su registrirane za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti.
4. Ponuditelji uz pisanu ponudu trebaju priložiti:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti
- podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2) za trgovačko društvo, odnosno
BON 2 za obrtnike (ne stariji od mjesec dana)
- izjavu o nekažnjavanju
- dokaze o stručnoj i tehničkoj opremljenosti
- potvrdu 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
- u potpunosti ispunjenu natječajnu dokumentaciju i
- izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja i natječajne dokumentacije.
5. Ponude se podnose na adresu Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 43284
Hercegovac, neposredno ili putem pošte preporučeno sa naznakom "Ne otvaraj,
ponuda za održavanje javne rasvjete" u roku od 8 dana. Otvaranje ponuda izvršit će se
08. 10. 2021.g. u 10.00 sati u prostorijama Općine Hercegovac, na kojem mogu biti
nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja.

6. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ponuda s najnižom cijenom uz uvjet da su
zadovoljeni svi ostali uvjeti određeni natječajem i natječajnom dokumentacijom.
7. Odabrani ponuditelj dužan je ugovor o održavanju javne rasvjete potpisati u roku od 15
dana od dana zaprimanja obavijesti o izboru.
8. Ponude zaprimljene nakon roka navedenog u točki 5. natečaja, ponude koje nisu propisano
dostavljene i označene, kao i ponude koje ne sadržavaju sve elemente navedene u naječaju i
natječajnoj dokumentaciji smatrat će se nepravovaljanim i neće se razmatrati. O izboru
najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.
Općina Hercegovac zadržava pravo da ne izabere niti jednu ponudu te pri tome ne snosi
nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima, kao ni troškove u vezi sudjelovanja
ponuditelja u natječaju.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Hercegovac, Moslavačka 150, Hercegovac ili
na telefon 043/524-560.
Pročelnica
Maja Angjal, mag.oec.

