
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA JASENICE 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 363‐02/17‐01/02 

URBROJ: 2198/21‐01‐17‐1 

Jasenice, 05. lipnja 2017. godine 
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 

70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 11. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 

komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora (Glasnik Općine Jasenice broj 6/12), Općinski načelnik Općine 

Jasenice objavljuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH 

CESTA NA PODRUČJU OPĆINE JASENICE 

 
1.NARUČITELJ: OPĆINA JASENICE,P. Zoranića 61 OIB 67018780392 

tel. 023/655‐011, fax: 023/655‐131 e‐mail: juo@jasenice.hr 

 
2. VRSTA DJELATNOSTI: 

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jasenice 

 
3. ROK NA KOJI SE SKLAPA UGOVOR: 

Ugovor se sklapa na vrijeme do 30. lipnja 2020. godine. 

 
4. VRSTA I OPSEG POSLOVA: 
Komunalni  poslovi  održavanja  nerazvrstanih cesta na  području  Općine  Jasenice,–  sve sukladno 
ponudbenoj dokumentaciji i troškovniku. 

 
5. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, TE NAČIN I ROK PLAĆANJA: 

 
5.1. Određivanje cijene: 
‐ Ponudu izraziti isključivo u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost koji se posebno iskazuje; 
‐ Nuditi jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika; 
‐ Nuditi  jedinične cijene isključivo za vrstu  i kvalitetu materijala navedenu u opisnom dijelu 
troškovnika; 
‐ Nije dozvoljeno nuđenje inačica i alternativnih ponuda u ponudbenom troškovniku; 
‐  Pri  formiranju  cijene  ponuditelj  je  obvezan  uračunati  sav  potreban  rad,  materijal, prijenose i 
prijevoze te troškove pripreme i organizacije radova; 
‐  Svi  ugrađeni  materijali  i  proizvodi  moraju  odgovarati  važećim  tehničkim  propisima, standardima 
i uzancama. 

 
5.2. Način i rok plaćanja: 
Obračun izvedenih radova vrši se mjesečno temeljem umnoška stvarno izvedenih količina utvrđenih 
građevinskom knjigom i jediničnih cijena iz ponude. 



Plaćanje će se vršiti na osnovi privremenih mjesečnih i okončane godišnje situacije u slijedećim 
rokovima:  ovjera situacije u roku od 10 (deset) dana od dana ispostave situacije, plaćanje neospornog 
dijela situacije u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije. 

 
6. JAMSTVO ZA ISPUNJENJE UGOVORA: 
Odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti Naručitelju odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana 
potpisa ugovora instrument osiguranja za dobro izvršenje radova u vidu bjanko mjenice naplative na prvi 
poziv na iznos od 10.000,00 (deset tisuća kuna) ovjerene od javnog bilježnika. 

 
7. NAČIN, MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 
Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici, s nazivom i adresom naručitelja i 
ponuditelja, te s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI 
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA“ . Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili 
poštom na adresu OPĆINA JASENICE P. Zoranića 61 23243 Jasenice. 
Rok za podnošenje ponuda je 14. srpnja 2017. god. do 12:00 sati, do kojega roka ponude moraju biti 
zaprimljene u Općini Jasenice, a bez obzira na način dostave. 
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

 
8. ROK VALJANOSTI PONUDE: 

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda. 

 
9. ISPRAVE KOJE SU POTREBNE KAO PRILOG PONUDI: 

1. Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet nuđenja (obrtnica/izvod iz                 
        registra Trgovačkog suda ili drugi odgovarajuća potvrda) ne stariji od 6 mjeseci 

2. Dokaz o financijskoj sposobnosti; BON‐1  
ili drugi odgovarajući dokument bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se 
dokazuje solventnost ne stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja 

3. Potvrdu porezne uprave o postojanju duga sa osnove javnih davanja, ne stariju od 3 mjeseca 
              4.   Dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 kuna na    

                      žiroračun Općine Jasenice HR 6823900011816700007, HR68 poziv na broj 7706 – OIB ,                

                      svrha: jamstvo  za ponudu. 

5. Izjavu o nekažnjavaju koju daje osoba za zastupanje gospodarskog  subjekta  za  sebe  i  za  
gospodarski  subjekt  ne  stariju  od  30  dana  od  dana raspisivanja natječaja ……..  PRILOG A 
6. Izjavu o djelu ugovora koji se ustupa podizvoditeljima. Popis i udio podizvoditelja: potrebno 

je navesti podizvoditelje za pojedinu vrstu radova i priložiti izjavu o udjelu podizvoditelja u 
ponudi u postotcima. Ukupni dio podizvoditelja ne može biti veći od 49%.……..  PRILOG B 

7. Dokaz tehničke sposobnosti  
               8. Izjava o nepromjenjivosti cijena 
               9. Izjava o prihvaćanju prijedloga ugovora 
              10. Izjava o osiguranoj bitumenskoj mješavini 

               11. Ispunjeni ponudbeni troškovnik točno prema opisu u pojedinim stavkama troškovnika 

               12. Obrazac ponude za nadmetanje ispunjen na način propisan dokumentacijom za 

                      nadmetanje i potpisan od ponuditelja, 

               13. Sve ostale priloge koji su navedeni u obrascu Ponude, 

          Sve isprave osim obrasca ponude mogu se jednakovrijedno podnijeti u originalu ili preslici. 



                     

 
10. JAMSTVO ZA PONUDU: 
Ponuditelji su dužni platiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od  5.000,00 kuna na žiro račun Općine 
Jasenice, broj: HR 6823900011816700007 model HR68,  poziv na broj 7706 – OIB , svrha: jamstvo za 
ponudu. Izabrani ponuditelj dostaviti će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10.000,00kn 
sukladno natječajnoj dokumentaciji. 

 
11. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDE: 

Javno otvaranje ponuda obavit će se 14. srpnja 2017. god. u 12:30 sati u Maloj vijećnici Općine 
Jasenice (I. kat). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje 
punomoći. 

 
12. UVJETI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE: 

Pri odabiru najpovoljnije ponude postupit će se sukladno odredbama članka 12. Odluke o uvjetima i 
mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova  na temelju pisanog ugovora. Najpovoljniji 
ponuditelj je ponuditelj koji ponudi ukupnu najnižu cijenu. 

 
Općinsko vijeće Općine Jasenice donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta. 

Općinsko vijeće Općine Jasenice može donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na 

natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima. 

 
13. NAPOMENA: 
Sve detaljne  informacije, kao i natječajna dokumentacija, upute ponuditeljima  mogu se preuzeti u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice, P. Zoranića 61 23243 Jasenice kontakt osoba: Leonardo 
Rončević, tel. 023/655‐703,  fax: 023/655‐131, e pošta juo@jasenice.hr . 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Martin Baričević 

 

 


