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Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – proč.tekst, 82/04 – 
Uredba, 178/04, 38/09)  i članka 5.  Odluke o komunalnim djelatnostima donešene od strane 
Općinskog vijeća Općine Dubravica, načenik općine Dubravica objavljuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 
 

1. a) Naziv:       Općina Dubravica 
    b) Sjedište; Pavla Štossa 3, Dubravica 10 193 
    c) Telefon/fax;:    01/33 99 360 
        Web adresa: www.dubravica.hr 
        e-mail adresa: opcina@ dubravica.hr 
    d) OIB: 89243140464  
2.a) Predmet natječaja: Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Dubravica 
   b) dopušteno je nuđenje predmeta natječaja 
   c) Alternativne ponude nisu dopuštene 
   d) Rok valjanosti ponude; 90 dana 
c) Mjesto obavljanja radova: područje općine Dubravica 
d) Rok trajanja Ugovora:  4 (četiri) godine od potpisa Ugovora 
3. a) Rok za dostavu ponuda:  30.11.2010. do 11,00 h Ponuda pristigla nakon roka za 
dostavu ponuda neće se otvarati (zakašnjelo pristigla ponuda) i zakašnjela ponuda se odmah 
vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio. 
b) Adresa na koju se šalje ponuda:  Općina Dubravica, Pavla Štossa 3, 10 293 Dubravica 
s naznakom „natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta “. 
c) Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik, latinično pismo. 
4. Otvaranje ponuda;  Odabir najpovoljnijeponude vršiti će se na sjednici povjerenstva koja 
se mora održati najmanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
5. Uvjeti sposobnosti ponuditelja: 
- izvornik ili ovjerena preslika originalne isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), 
strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran 
za obavljanje djelatnosti koje su predmetom ovog natječaja – ne starija od 6 mjeseci od dana 
objave natječaja 
- potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta 
gospodarskog subjekta kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih 
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici ne starija od 30 dana od dana objave natječaja, 
 - podaci o bonitetu i solventnosti ponuditelja na obrascu BON-1 i BON-2 - kojima ponuditelj 
dokazuje da nije bio u blokadi u proteklih 6 mjeseci – ne stariji od 30 dana od dana objave 
natječaja,NAPOMENA; obtnici koji nemaju BON 1 obrazac, dostavljaju ovjereni presjek 
primitaka i izdataka za 2010. godinu. 
- referentna lista ponuditelja za protekle tri godine poslovanja s popisom opreme, prostora, 
broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi – ovjerena od strane ponuditelja 
- dokaz o nekažnjavanju – dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje  
gospodarskog subjekta nije izrečena osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u 
zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca – original, ne stariji od 30 dana 
od dana objave natječaja,  
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6. Ostali prilozi: 
     a) ponuda cijene usluga prema troškovniku uputa ponuditelja 
     b) dokaz o garanciji jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 7.500,00 kuna. 

c) izjava ponuditelja da će u slučaju prihvaćanja ponude dostaviti jamstvo za uredno 
ispunjenje ugovora. – ovjeren od strane ponuditelja 
d) izjava ponuditelja da prihvaća opće uvjete natječaja – ovjerena kod javnog bilježnika 
e) izjava ponuditelja o roku valjanosti ponude – ovjerena od strane ponuditelja 
f) referentna lista ponuditelja – ovjerena  od strane ponuditelja 

7. Mjerila za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:  
 

• Sukladno čl. 9. Odluke o komunalnim djelatnostima 
 

8.  Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:  
     Općina Dubravica, Pavla Štossa 3, 10 293 Dubravica 
     ured tajnice, svaki radni dan od 9 do 14 sati, 
Uputa za dobivanje dokumentacije za nadmetanje: 

Dokumentacija za nadmetanje može se podići svakim radnim danom od 9 do 14 sati 
na gornjoj adresi uz dokaz o uplati 200,00 kuna u korist žiro-računa općine Dubravica  
2360000-1854900003 Model 68 poziv na broj  7706 –OIB, uz naznaku „Javno nadmetanje  
održavanje nerazvrstanih cesta – ne otvaraj“ 
 
9. Način dokazivanja sposobnosti: sukladno natječajnoj dokumentaciji 
 
10. Jamstvo za ozbiljnost ponude; garancija banke ili ovjerena bjanko zadužnica na iznos od 
7.500,00 kn s rokom važnosti do isteka opcije ponude. 
 
11. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora; izvoditelj je obvezan naručitelju prije 
potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 5 % od 
predviđene godišnje vrijednosti radova, a u obliku bankarske garancije i sve ostalo kako je 
navedeno u uputama za predmetni natječaj. 
 
12. Rok valjanosti ponude: 90 dana 
 
13. Odluka o odabiru/poništenju natječaja; Javni naručitelj može donijeti Odluku da se ne 
izabere ni jedna ponuda pristigla na natječaj. 
 
 
14. Pouka o pravnom lijeku; Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja za 
obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora žalba nije dopuštena već se može 
pokrenuti upravni spor. 
 
KLASA; 
URBROJ, 
 
Dubravica, _________________ 
 
 
                                                                                                              OPĆINA DUBRAVICA 

FRANJO ŠTOSS 
NAČELNIK OPĆINE  


