OPĆINA ORIOVAC

UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA

POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE
FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC

Oriovac, rujan 2017. godine

1

SADRŽAJ:

1. Uvjeti i mjerila









Obrazac 1: Obrazac ponude
Obrazac 2: Izjava o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti
Obrazac 3: Izjava o sposobnosti organiziranja dežurstva
Obrazac 4: Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 5: Ponudbeni troškovnik


PRILOG: Ponudbeni troškovnik

2

UVJETI I MJERILA
ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA
POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA
OPĆINE ORIOVAC
A) OPĆENITO:
Uvjetima i mjerilima za provedbu natječaja utvrđuju se obvezne upute ponuditeljima za izradu
pisane ponude za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine
Oriovac.
Sve ponude moraju biti ispisane čitko, te sadržavati sve priloge, potvrde i dokaze tražene u
uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda.
B) NARUČITELJ:
OPĆINA
ORIOVAC
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
OIB: 67632922243
Telefon: 035/431-232, Telefax: 035/430-006

C) PREDMET:
Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Oriovac.
D) OPIS PREDMETA:
Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Oriovac su:
- poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do
nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez
obdukcije.
Provođenje postupka za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji
se financiraju iz proračuna općine Oriovac potrebno je izvršiti u skladu sa Zakonom o
pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15) i Odluci o određivanju poslova
prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Oriovac („Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije broj 10/15)
E) PONUDITELJ:
Ponuditelj može biti pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika i
pogrebničkih usluga.
Sukladno članku 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna općine Oriovac, a radi dokaza sposobnosti, ponuditelj je dužan dostaviti (u
izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici, a gospodarski subjekt čija ponuda bude odabrana
dužan je na zahtjev naručitelja, dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokaza, ako je u
ponudi priložio neovjerene preslike) sljedeće:
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1. OBRAZAC 1 – ponuda
2.Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti
3.Potvrdu Porezne uprave o stanju duga – ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu
plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne
stariju od 30 dana do dana slanja objave natječaja,
4.Ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje posla za koje se
provodi postupak prikupljanja ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova-OBRAZAC 2
5.Sposobnost dežurstva 0-24 sata u sve dane u tjednu i mogućnost preuzimanja umrle osobe u
roku od 2 sata po pozivu mrtvozornika, što se dokazuje potpisanom i ovjerenom izjavom –
OBRAZAC 3
6.Ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da se
protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (izjava da direktor odnosno
odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za
gospodarska kaznena djela prema gospodarskom kriminalitetu u Kaznenom zakonu – odgovorna
osoba ponuditelja izjavu daje za sebe i za pravnu osobu – ovjerena od nadležnog tijela (javni
bilježnik) - ne stariju od 30 dana do dana slanja objave natječaja –OBRAZAC 4
G) ROK PLAĆANJA:
Rok plaćanja računa je do 60 dana od dana izdavanja računa.
Općina Oriovac snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju
temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:
-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području općine Oriovac,
-da pogrebnik uz račun priloži popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za
područje općine Oriovac
H) VALJANOST PONUDE:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od dana otvaranja ponude.
Naručitelj može, ukoliko to bude potrebno, zahtijevati od ponuditelja produženje roka
valjanosti ponude.
I)POČETAK I ROK ZAVRŠETKA IZVRŠAVANJA USLUGE:
Usluga prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Oriovac zaključuje se na
4 godine sa najpovoljnijim ponuditeljem po donošenju Odluke Općinskog vijeća o izboru
osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova.
J) KRITERIJ ODABIRA:
Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se
ponuditelj koji, uz ispunjenje svih uvjeta propisanih dokumentacijom za prikupljanje
ponuda, ponudi ukupno najnižu cijenu.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir, naručitelj
odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije (ukoliko je više ponuda s istom ukupnom
cijenom ponude ocijenjeno valjanim odabrat će se ona koja je zaprimljena ranije).
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K) PONUDA:
  Ponuditelju nije dozvoljeno nuditi alternativne ponude, varijante ili inačice ponuda.
 Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku i mora biti uvezana u cjelinu (npr.
jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom s
utisnutim pečatom), na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Ponuda mora biti izrađena na podlozi dokumentacije za javno prikupljanje ponuda
preuzetoj od općine Oriovac.

 Dokumenti koji su sastavni dio ponude moraju biti pisani ili tiskani neizbrisivom
tintom.

 Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili
uklanjanje slova, brojeva ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni
pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

 Ponuditelj ne smije mijenjati, brisati ili dopisivati originalni tekst dokumentacije za
javno prikupljanje ponuda ili bilo kojeg obrasca iz dokumentacije, jer će u protivnom
ponuda biti u cijelosti odbačena kao neprihvatljiva.

 Stranice ponude moraju biti označene rednim brojem stranice kroz ukupan broj
stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

 Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka i na adresu za dostavu ponuda navedenim
u uvjetima i mjerilima, u papirnatom obliku i u jednom izvornom primjerku, potpisanu
od strane ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta.

 Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja,
nazivom i adresom Ponuditelja, naznakom predmeta prikupljanja ponuda i naznakom «ne
otvaraj«.

L) CIJENA PONUDE:
 U cijenu ponude nije uključen porez na dodanu vrijednost te se isti iskazuje posebno u
Obrascu ponude kao i ukupna cijena ponude (s PDV-om).

 Cijena ponude mora biti izražena u kunama.
 Cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora

 Ponuditelj će cijenu ponude, brojkama i slovima, upisati u obrazac ponude. Ako se iznosi
u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen u slovima.
 Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet. U cijenu ponude uračunavaju se svi
troškovi i popusti, bez poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a), koji se iskazuje zasebno iza
cijene ponude.

M) PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE – UVJETA I MJERILA:
Dokumentaciju za javno prikupljanje ponuda zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti, od
dana objave Obavijesti na web stranici općine Oriovac: oriovac.hr i oglasnoj ploči, radnim
danom od 8,00 –15,00 sati, u prostorijama općine Oriovac.
N) DOSTAVA PONUDA:
1.Krajnji rok za dostavu ponuda je 09.10.2017. godine do 11,00 sati na Urudžbeni
općine Oriovac, bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

5

2. Adresa/mjesto za dostavu ponuda:
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici neposredno u tajništvo
općine Oriovac ili preporučeno poštom na adresu:
OPĆINA ORIOVAC,
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
s naznakom:
PONUDA ZA „OBAVLJANJA POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE
FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC“ – NE OTVARAJ,
i s naznačenom adresom ponuditelja.
O) OTVARANJE PONUDA:
1.Datum i vrijeme otvaranja ponuda je 09.10.2017.godine godine, u 11,00 sati.
Adresa/mjesto za otvaranje ponuda Općina Oriovac, Vijećnica općine Oriovac 1. kat,35250
Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1.
2.Otvaranje ponuda izvršiti će se uz prisustvo Stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za
povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine
Oriovac
3.Ponude će se otvarati prema redoslijedu zaprimanja na Urudžbeni općine Oriovac (iste će se
označiti rednim brojevima sukladno redoslijedu zaprimanja).
4.Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao
zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.
5.Utvrdit će se da li je ponuda potpisana i pečatirana te od koliko dijelova se ponuda sastoji.
6.Općina Oriovac će o postupku otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o otvaranju ponuda.
7. Ponudbeni troškovnik – OBRAZAC 5
P) PRAVO ODBIJANJA PONUDA:
Općina Oriovac zadržava pravo poništiti postupak bez ikakvih posljedica i obveza prema
ponuditeljima.
R) NAČIN PRIOPĆAVANJA ODABIRA:
Ponuditelji će o odabiru najpovoljnije ponude biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od
30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru ponuditelja.
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OBRAZAC 1:

OBRAZAC PONUDE
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OBRAZAC PONUDE:
JAVNI NARUČITELJ:
Naziv: Općina Oriovac
Sjedište: Trg hrvatskog preporoda 1 35250 Oriovac
OIB: 67632922243
Telefon: 035/431-232
Telefaks: 035/430-006
Internetska adresa: www.oriovac.hr

PONUDITELJ:
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
Telefon:
Telefaks:
Internetska adresa:

PONUDA
Predmet natječaja:
Datum ponude:
Rok valjanosti ponude:
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
(brojkama i slovima)
PDV:
(brojkama i slovima)
CIJENA PONUDE SA PDV-om:
(brojkama i slovima)

Ako naša ponuda bude prihvaćena, prihvaćamo sve uvjete iz navedenih Uvjeta i mjerila.
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:_____________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:___________________________________
Pečat ponuditelja:
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OBRAZAC 2:
IZJAVA O TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ
OPREMLJENOSTI
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Adresa ponuditelja:_________________________
OIB ponuditelja:___________________________

IZJAVA O TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ
OPREMLJENOSTI
Datum______________
Izjavljujemo da raspolažemo izvršiteljima koji posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i
iskustvo potrebno za obavljanje predmetne djelatnosti.
Također izjavljujemo da raspolažemo vozilima i opremom koja je nužna za obavljanje poslova
prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Oriovac.
Popis izvršitelja:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
Popis vozila i opreme potrebne za izvršavanje predmetne djelatnosti:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:_______________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

_______________________

Pečat gospodarskog subjekta:

_______________________
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OBRAZAC 3:
IZJAVA O SPOSOBNOSTI ORGANIZIRANJA
DEŽURSTVA
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Adresa ponuditelja:_________________________
OIB ponuditelja:___________________________

IZJAVA O SPOSOBNOSTI ORGANIZIRANJA
DEŽURSTVA

Datum______________

Izjavljujemo da smo sposobni organizirati dežurstvo za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji
se financiraju iz proračuna općine Oriovac od 0 – 24 sata sve dane u tjednu, kao i mogućnost
preuzimanja umrle osobe u roku od 2 sata po pozivu mrtvozornika.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:_______________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

_______________________

Pečat gospodarskog subjekta:

_______________________
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OBRAZAC 4:

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
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Naziv ponuditelja: _________________________
Adresa ponuditelja:_________________________
OIB ponuditelja:___________________________
Datum___________________________________
U svrhu dokazivanja sposobnosti iz točke F. 5. Uvjeta i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda za
sklapanje ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine
Oriovac dajem slijedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU
kojom ja ____________________________ iz _____________________________
( ime i prezime)
(adresa stanovanja)
broj osobne iskaznice ______________________________
izdane od ________________________________________
kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta
_________________________________________________________________
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)
___________________________________________________________________
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt da protiv
mene niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u
gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara,
prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivanog novca, odnosno
odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:_______________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

_______________________

Pečat gospodarskog subjekta:

_______________________
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OBRAZAC 5:
PONUDBENI TROŠKOVNIK
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CJENIK USLUGE PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC

Usluga (jednog) preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije
moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili
sudske medicine, zajedno sa potrebnim materijalom (pvc vreća i dr.) bez PDV-a iznosi:
_____________________________________________________________________________kuna.
(brojkama i slovima)

Ovaj cjenik je sastavni dio dokumentacije za NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA
POLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE
ORIOVAC, objavljenog dana 25.09.2017.godine na službenim stranicama i oglasnoj ploči općine
Oriovac.

U Oriovcu___________________2017. godine

Potpis i pečat ponuditelja

_____________________
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