Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br.
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
49/11., 144/12., 147/14., 36/15.), članka 40.e Statuta Općine Bukovlje (''Službeni vjesnik''
Brodsko-posavske županije broj 11/01., 04/06., 05/07., 11/09. i 8/13.) i Odluke općinskog
načelnika Općine Bukovlje, Klasa: 363-02/16-01/01, Urbroj: 2178/25-01-16-1 od dana 01. rujna
2016. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na
području Općine Bukovlje
I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete, na području Općine Bukovlje.
Pod djelatnošću povjeravanja obavljanja poslova održavanja javne rasvjete podrazumijevaju se
poslovi upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih
površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće
održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura,
bojanja rasvjetnih stupova, postavljanje prigodnih blagdanskih dekoracija i drugo, stručni
nadzor radova i utroška električne energije te unapređivanje energetske učinkovitosti javne
rasvjete sukladno troškovniku.
II. VRIJEME OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI
Ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete sklapa se na vrijeme od 4
godine.
III. SADRŽAJ PONUDE, TE VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Ponude se podnose u zapečaćenom omotu, putem pošte ili osobno, sa naznakom na omotnici
„NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ- JAVNA RASVJETA“ na adresu: OPĆINA BUKOVLJE, Josipa Kozarca
20, 35209 Bukovlje.
Krajnji rok za predaju ponuda, bez obzira na način dostave je 15. rujna 2016. godine do 10,00
sati. Otvaranje ponuda nije javno.
Uz ispunjeni Ponudbeni list, ponuditelji su obvezni dostaviti slijedeće isprave kojima dokazuju
sposobnost, i to:
1. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST:
1.1.
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi sjedišta
gospodarskog subjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim
izvodom, a ako se oni ne izdaju u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski
subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave javnog
natječaja.
Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje
obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
(U slučaju zajedničke ponude ili podizvršitelja, članovi zajednice ponuditelja ili
podizvršitelji obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti.)
2. FINANCIJSKA SPOSOBNOST:
2.1.
Potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
računajući od dana objave natječaja.
Izdavatelj dokaza: nadležna Porezna uprava.
Minimalni zahtjevi: Ponuditelj se smatra sposobnim ako je ispunio obvezu plaćanja
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu
prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda
plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

2.2.

Potvrda o nepostojanju duga prema proračunu Općine Bukovlje, po svim osnovama.
Potvrda ne smije biti starija od 15 dana računajući od dana objave javnog natječaja.
Izdavatelj dokaza: upravno tijelo Općine Bukovlje.

3. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST:
3.1.
Dokaz o tehničkoj opremljenosti - izjava ponuditelja s popisom opreme kojom raspolaže
u svrhu obavljanja predmetne komunalne djelatnosti. Ponuditelj izjavom dokazuje da
posjeduje minimalno: 1 (jedno) specijalno vozilo, auto košaru- podiznu platformu visine
minimalno 12 metara. Uz Izjavu, ponuditelj je obvezan dostaviti presliku prometnih
dozvola za vozilo kojim dokazuje da je tehnički sposoban izvršiti predmetnu komunalnu
djelatnost.
3.2.
Izjava o ukupnom broju zaposlenika po zanimanjima i kvalifikacijama kojima raspolažu.
Minimalni zahtjevi: Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno jednog
elektroinstalatera.
3.3
Popis važećih ugovora o održavanju javne rasvjete kojem se prilaže potvrda druge
ugovorne strane da su izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Naručitelj
smatra prihvatljivim ugovore o bagatelnoj/ javnoj nabavi, kao i ugovore o povjeravanju
obavljanja komunalnih poslova.
Minimalni zahtjevi: Ponuditelj može dostaviti jednu ili više potvrda s time da ukupan
iznos potvrda/potvrde mora biti najmanje 120.000,00 kuna sa PDV-om.
Sve dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se
i neovjereni ispis elektroničke isprave.
OSTALI PRILOZI:
1. Ispunjen, potpisan i ovjeren Ponudbeni list;
2. troškovnik usluga;
3. Jamstvo za ozbiljnost ponude: novčani polog u iznosu od 10.000,00 kuna u korist
žiro računa naručitelja, IBAN HR2823400091856700005, s pozivom na broj 68 7722
–OIB ponuditelja, ili bjanko zadužnica s naznakom „Za javni natječaj – javna
rasvjeta''. Ponuditelj je dužan dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude dostaviti uz
ponudu, a ako se ne dostavi dokaz, to će biti neotklonjiv nedostatak za ocjenu
prilikom donošenja odluke o odabiru.
IV. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, NAČIN I ROK PLAĆANJA
Cijena ponude se izražava za cjelinu predmetnih komunalnih poslova i u cijenu ponude su
uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza
cijene ponude. Cijena ponude je nepromjenjiva.
Izvedene radove Općina Bukovlje će platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja
računa, na IBAN odabranog ponuditelja. Uz račun je potrebno dostaviti odobreni (potpisan)
nalog naručitelja za izvršenje usluge. U suprotnom, račun se neće smatrati potpunim.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj
povrede ugovornih obveza u iznosu od 10.000,00 kuna, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od
dana potpisivanja ugovora, i to u obliku bjanko zadužnice, potvrđenu kod javnog bilježnika u
skladu sa odredbama Ovršnog zakona.
Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Izvođaču nakon isteka ugovora.
V. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda sposobnog ponuditelja sa ukupno najnižom
ponudbenom cijenom iz ponudbenog troškovnika.
VI. DOSTAVA UPUTA ZA IZRADU PONUDE
Upute za izradu ponude podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bukovlje, svakog
radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon 035 461 118 ili mail: opcina.bukovlje@gmail.com.
VII. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Odluku o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete donosi Općinsko vijeće Općine Bukovlje u roku od 30 dana od dana isteka roka za
podnošenje ponude.
Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno poništiti javni natječaj, te ga
ponoviti bez dodatnog obrazloženja. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Klasa: 363-02//16-01/01
Urbroj: 2178/25-01-16-3
U Bukovlju, 05. rujna, 2016. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BUKOVLJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik

