REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARI MIKANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/17-01/10
URBROJ: 2188/11-01-17-02
Stari Mikanovci, 21. veljače 2017.
Na temelju odredbe članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 3. stavka 2. Odluke o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“
broj: 3/12) te Odluke Općinskog načelnika o početku prikupljanja ponuda, KLASA: 363-01/17-01/10,
URBROJ: 2188/11-01-17-01 od 20. veljače 2017. godine, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci
objavljuje
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja
u Općini Stari Mikanovci
NARUČITELJ
OPĆINA STARI MIKANOVCI
32284 Stari Mikanovci, Školska 1
OIB: 27898322224
Tel: 032 210 349 Fax: 032 210 277
e-mail: opcina.stari.mikanovci@vk.t-com.hr
PREDMET POZIVA
Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja koje podrazumijeva:
- održavanje građevina – mrtvačnica
- košnja travnatih površina
- obrezivanje stabala i dosađivanje novih nasada, održavanje živice
- održavanje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice i čišćenje snijega
skupljanje i odlaganje otpada do za to predviđenih mjesta na groblju
- ukop pokojnika
na mjesnom groblju u Starim Mikanovcima i na mjesnom groblju u Novim Mikanovcima.
VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR O POVJERAVANJU POSLOVA
Ugovor o povjeravanju poslova održavanja groblja sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine koji
počinje teći od dana potpisivanja Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja.
OBLIK I SADRŽAJ PONUDE
Ponuditelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:
- ispunjen i ovjeren obrazac ponude i troškovnik s jediničnim cijenama i ukupnom cijenom u
kunama i posebno iskazanim PDV-om,

- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni i drugi odgovarajući registar koja
ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana dostave poziva kojom ponuditelj dokazuje da je
registriran za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti
- dokaz o bonitetu ( BON 1 i BON 2 )
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave poziva
- izjava o nekažnjavanju, kojom potvrđuje da ponuditelju i odgovornoj osobi ponuditelja nije
izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela udruživanja za počinjenje kaznenih
djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju,
zlouporaba položaja i ovlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara u gospodarskom poslovanju
ili prikrivanje protuzakonito dobivanog novca ne stariju od 30 dana od dana objave poziva
ovjerenu kod javnog bilježnika
- izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo kojom tehničkom opremom raspolaže
za obavljanje poslova koji su predmet ovog poziva
- dokaze o broju zaposlenih osoba s kvalifikacijskom strukturom, ne starije od 30 dana od dana
dostave poziva.
Dokumentaciju za izradu ponude moguće je preuzeti u prostorijama Općine Stari Mikanovci,
svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 sati, do isteka roka za predaju ponuda ili putem elektroničke
pošte, zahtjevom upućenim na adresu elektroničke pošte: opcina.stari.mikanovci@vk.t-com.hr.
Odabrani ponuditelj će u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora o povjeravanju poslova, dostaviti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu 10% procijenjene
vrijednosti ugovora. Razdoblje važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora mora biti do
ugovorenog roka trajanja ugovora plus 30 dana.
DOSTAVA PONUDA
Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1 u
zatvorenoj omotnici, neposredno ili putem pošte preporučeno, s naznakom „NE OTVARAJ, ponuda
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja“.
Rok za dostavu ponuda je 8. ožujka 2017.godine.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz
ovog poziva.
OTVARANJE PONUDA
Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda pristupiti će otvaranju pristiglih ponuda na sjednici
koja će se održati u roku 5 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.
Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela
pristigla ponuda te se odmah vraća ponuditelju koji ju je dostavio.
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja groblja na temelju pisanog ugovora, uz uvjet da je ponuda potpuna i
prihvatljiva.
ODLUKA O ODABIRU
Nakon provedenog prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci donosi Odluku o
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na temelju
ugovora.
Općinsko vijeće može donijeti odluku kojom ne odabire niti jednu od ponuda pristiglih i pri tome ne
snosi troškove ponuditelja u vezi sudjelovanja u natječaju niti odgovornost prema odbijenim
ponuditeljima.
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