REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
Tel. 035 431-232, 431-036
Fax: 035 430-006
e-mail: opcina-oriovac@sb.t-com.hr

Klasa: 022-01/14-01/49
Urbroj: 2178/10-03-14-1
Oriovac, 30.06.2014.godine.

Na temelju članka 15. St.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 4. St.2. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području općine
Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 7/2014), načelnik općine Oriovac dana
30.06.2014.godine donosi
ODLUKU
o objavi javnog prikupljanja ponuda za poslove održavanja nerazvrstanih cesta
na području općine Oriovac

I.
Pristupa se provedbi postupka javnog prikupljanja ponuda za poslove održavanja nerazvrstanih cesta
na području općine Oriovac kako slijedi:
JAVNI NARUČITELJ
SJEDIŠTE I ADRESA
MATIČNI BROJ/OIB
PREDMET/DJELATNOST
VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA
UGOVOR
VRSTA I OPSEG POSLOVA

NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE ZA
OBAVLJANJE POSLOVA, TE NAČIN
I ROK PLAĆANJA

POTREBNO
IZVRŠITELJA
UGOVORA

ZA

JAMSTVO
ISPUNJENJE

Općina Oriovac
Trg hrvatskog preporoda 1, 35250 Oriovac
2599317 / 67632922243
Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac
4 godine
Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine na temelju ugovora o povjeravanju
poslova, sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture, te natječajnom
troškovniku
Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju,
mjerodavan je iznos iskazan slovima.
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U jedinične cijene trebaju se
uračunati svi troškovi bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuju zasebno iza
cijene ponude.
Jedinične cijene su nepromijenjene.
Po obavljenoj fazi radova izvršitelj će naručitelju ispostavljati račune, koji će se plaćati
srokom od 90 dana od dana dostave.
Ponuditelji su obvezni Naručitelju s ponudom dostaviti izjavu da će ukoliko njihova
ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora,
dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (bezuvjetnu bankovnu garanciju) u
iznosu od 10.000,00 kuna. Rok valjanosti garancije treba biti 36 mjeseci.

NAČIN,
MJESTO
I
PODNOŠENJA PONUDE

ROK

ROK VAŽENJA PONUDE
ISPRAVE KOJE SU POTREBNE KAO
PRILOG PONUDI

UVJETI
ZA
ODABIR
NAJPOVOLJNIJE PONUDE
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Ponuda – održavanje
nerazvrstanih cesta – ne otvaraj“, na adresu općine Oriovac, Općina Oriovac, Trg
hrvatskog preporoda 1, 35250 Oriovac.
Rok podnošenja ponuda je 04.08..2014.godine do 12,00 sati bez obzira na način
dostave.
60 dana od dana otvaranja ponuda
dokaz pravne i poslovne sposobnosti,
dokaz o nekažnjavanju,
dokaz financijske sposobnosti,
dokaz tehničke i stručne sposobnosti,
jamstva
Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom.
1. Jadranko Mličević
2. Pavao Haring
3. Ivana Tomić

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici općine Oriovac:
„oriovac“.hr“.

OPĆINSKI NAČELNIK
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