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1. UPUTE  PONUDITELJIMA ZA IZRADU I DOSTAVU: 
 
 Općenito 

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 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 36/15) i odredbi Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Općine Štefanje ("Službeni vjesnik Općine 
Štefanje", broj 5/10 i 2/11) načelnik Općine Štefanje donio je Odluku o raspisivanju 
javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja 
javne rasvjete na području Općine Štefanje, te je sukladno navedenoj Odluci u 
tjedniku „Bjelovarski list“ objavljen javni natječaj dana 19. lipnja 2017.g.  

 
 Predmet povjeravanja radova  i mjesto izvođenja radova: 
 Predmet povjeravanja su radovi na redovnom održavanju i popravku objekata i 
uređaja javne rasvjete na području Općine Štefanje.  
 Redovno održavanje i popravak objekata i uređaja javne rasvjete obuhvaća 
slijedeće: 

- obilazak, pregled, te utvrđivanje stanja funkcionalnosti javne rasvjete 
očevidima na licu mjesta, te otklanjanje kvarova na zahtjev naručitelja. 
Izvoditelj mora prijave za izmjenom žarulja riješiti najkasnije u roku mjesec 
dana od dana prijave, a hitne intervencije mora započeti  rješavati u roku od 
sat vremena po pozivu 

- popis svih poslova naveden je u troškovniku   
- izvoditelj će nabavu i ugradnju (montažu) materijala, opreme i elemenata  

nabavljati i izvoditi prema pravilima struke za predmetnu vrstu radova 
 
Plaćanje,  osiguranje plaćanja i obračun 
Plaćanje predmetnih radova osigurano je u Proračunu Općine Štefanje. Nema  

predujmova i cijene su nepromjenjive. 
Račune – situacije za izvršene radove izvoditelj dostavlja Općini Štefanje po 

izvedenim radovima, a u privitku svake situacije – računa mora biti specifikacija 
izvedenih radova i materijala po vrsti i mjestu izvođenja.  Izvedeni radovi plaćat će se 
putem mjesečnih situacija u roku od 30 dana od dana zaprimljenog urednog računa.  

 
     Ponuda i dokazi uz ponudu  

U natječajnoj dokumentaciji nalazi se obrazac ponude, obrazac izjave o obvezi 
otklanjanja pojedinih nedostataka ili poduzimanja radnji u ugovorenom roku, izjava o 
prihvaćanju uvjeta i troškovnik. 

Prethodno navedenu dokumentaciju treba čitko popuniti, potpisati i ovjeriti 
pečatom (žigom) pravne, odnosno fizičke osobe. Dokumentacija se popunjava na 
hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. U original troškovnik iz ponudbene 
dokumentacije treba čitko unijeti jedinične cijene.   

 
Količine navedene u troškovniku su promjenjive, što ovisi o Programu 

održavanja komunalne infrastrukture, koji se donosi krajem godine za iduću 
godinu, te o Izmjenama Programa koje se donose tijekom godine.    
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GOSPODARSKI SUBJEKT JE DUŽAN DOSTAVITI SLIJEDEĆE ISPRAVE I 
PRILOŽITI IH REDOSLIJEDOM KAKO SU NAVEDENE 

 
ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST: 

 
a) isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 

registar (ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti - usluga koja je 
predmet ovog nadmetanja). Isprava mora biti priložena u izvorniku ili preslici. 
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti. Dan 
objave je 19. lipnja 2017. godine.) 
 

b) ovjerena izjava ili odgovarajuća potvrda kojom se dokazuje da nije pokrenut stečajni 
postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku 
obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio - ukoliko gospodarski 
subjekt dostavlja izjavu, ako gospodarski subjekt raspolaže odgovarajućom 
potvrdom, istu dostavlja u izvorniku ili preslici. (Isprava ne smije biti starija od 6 
mjeseci do dana objave obavijesti. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

 
c) U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno 

dokazati postojanje sposobnosti iz alineje 1., 2., 3. i 4. ove točke. Ako je sposobnost 
iz alineje 3. i 4. ove točke potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada 
tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio 
predmeta nabave. 
 

d) U slučaju zajedničke ponude, Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkog 
ponuditelja. 

 
ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NEKAŽNJAVANOST: 

 
a) Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt i osobu ovlaštenu za zastupanje 

temeljem članka 251. stavka 1., točka 1., i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“ br. 120/16). Obrazac izjave nalazi se u privitku ove 
dokumentacije.  (Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave 
obavijesti. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

b) u slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dostaviti izjavu iz ove točke. 

 
ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE FINANCIJSKA SPOSOBNOST: 

 
a) Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje 

sjedišta gospodarskog subjekta - gospodarski subjekt mora imati uredno izvršene sve 
dospjele porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. 
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti. Dan 
objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

b) Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se u apsolutnom iznosu od 500,00 kuna, 
uplatom na žiro račun Općine Štefanje IBAN: HR15 2340 0091 8450 0000 2, poziv na 
broj 68 7706-OIB-2017, s opisom: „Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Štefanje“. Jamstvo za ozbiljnost 
ponude dostavlja se za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njene 
valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih dokaza o sposobnosti.  

c) Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - bjanko zadužnica ovjerena kod javnog 
bilježnika na iznos 10% od iznosa ponude. Dostavlja izabrani ponuditelj kod 
potpisivanja Ugovora. 

d) BON, SOL obrasci, odnosno isprave FINE ili banke o solventnosti i podacima o 
ukupnom prihodu – ZA  SPOSOBNOST PONUDITELJA POTREBNO JE: 
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- PREMA BON 1 - (prosječan prihod u zadnje dvije godine treba biti veći od 100.000,00 
kuna. Isprava ne smije biti starija od 90 dana do dana objave obavijesti. Dan 
objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

- PREMA BON 2 - (gospodarski subjekt ne smije biti u blokadi u posljednjih 6 mjeseci     
dulje od 30 dana. Isprava ne smije biti starija od 30 dana do dana objave 
obavijesti. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

e) Potvrda da gospodarski subjekt nema nepodmirenih obveza prema općini Štefanje.  
(Isprava ne smije biti starija od 30 dana do dana objave obavijesti. Dan objave 
je 19. lipnja 2017. godine.) 

f) U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati financijsku sposobnost  iz alineje 1. ove točke. 

 

Napomena: Ukoliko gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti BON 1 obrazac jer nije 
poslovao tijekom protekle godine, ili je obrtnik, dat će izjavu o navedenim pokazateljima, a 
Naručitelj će iz drugih navedenih isprava utvrditi tražene dokaze. (isprava ne smije biti starija 
od 6 mjeseci do dana slanja objave i prilaže se u izvorniku ili preslici) 

 
ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJU TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST: 
 

a) Popis djelatnika po struci i kvalifikaciji koje gospodarski subjekt može angažirati, koji 
su uvjet nadmetanja. (tablica u privitku i daje se izvorno na obrascu ponude) 

b) Izjava (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) o prosječnom godišnjem broju 
radnika i rukovoditelja gospodarskog subjekta u posljednje tri godine.  
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti. Dan 
objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

c) Izjava (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) s opisom tehničkih postrojenja, 
mehanizacije, opreme, uređaja i sredstava koji su na raspolaganju gospodarskom 
subjektu, kojom dokazuje da raspolaže s minimalno: 

- vozilom s platformom za rad na visini 
- kamionom s hidrauličkom dizalicom 

Uz navedenu izjavu potrebno je priložiti presliku knjižice vozila, a u slučaju leasinga  
presliku ugovora o leasingu.  
Ako ponuditelj ne priloži izjavu da u vlasništvu ima ili da temeljem ugovora o leasingu 
raspolaže s vozilom s platformom za rad na visini, kamionom s hidrauličnom 
dizalicom, te ne priloži kopiju knjižice za vozilo s platformom za rad na visini i za 
kamion s hidrauličnom dizalicom smatrat će se da nema tehničku sposobnost, 
odnosno da nije zadovoljio sve uvjete natječaja i natječajne dokumentacije. 
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

d) Izjava (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) o obvezi otklanjanja pojedinih 
nedostataka ili poduzimanja potrebnih radnji u ugovorenom roku 
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

e) Izjava (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) o prihvaćanju uvjeta 
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude je ponuda s najnižom cijenom uz 
uvjet da su zadovoljeni svi ostali uvjeti određeni natječajem i natječajnom 
dokumentacijom 

 
- Otvaranje ponuda i donošenje Odluke o povjeravanju  
 

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, najkasnije 
do 4. srpnja 2017. godine do 14,00 sati kada će biti otvaranje pristiglih ponuda. 
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Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u 
nastavku Povjerenstvo) u Općinskoj vijećnici Općine Štefanje, Štefanje 61, 
43246 Štefanje. Ponuditelji mogu biti nazočni otvaranju ponuda.   
 

Prilikom otvaranja ponuda bit će priopćeni ime i adresa svakog ponuditelja,  
cijena ponude i podatak da li je ponudi priložena izjava da ponuditelj prihvaća uvjete 
natječaja i natječajne dokumentacije o čemu će se voditi zapisnik. 

Nakon računske kontrole troškovnika i uvida u preostalu dokumentaciju  
traženu natječajem i natječajnom dokumentacijom, Povjerenstvo će utvrditi da li je 
svaka ponuda u skladu s uvjetima javnog natječaja i natječajne dokumentacije.  
 

Povjerenstvo će izraditi prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, te 
prijedlog odluke uputiti u proceduru donošenja. Konačnu Odluku o izboru pravne 
ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje predmetnog posla na temelju 
ugovora donosi Općinsko vijeće. 

Protiv Odluke Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti 
upravni spor.  

 
Zaključivanje ugovora  

 Nakon donošenja Odluke o izboru odabrani ponuditelj dužan je  u roku od 15 
dana od dana poziva zaključiti ugovor o održavanju javne rasvjete, uz koji, kao 
jamstvo ispunjenja ugovora mora priložiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u 
obliku bjanko zadužnice ovjerenu kod javnog bilježnika u iznosu 10% od vrijednosti 
ugovora. Ako izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dana poziva na potpisivanje 
Ugovora ne donese Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, smatrati će se da je 
odustao od potpisa ugovora. Obavljanje predmetne djelatnosti bit će povjereno 
slijedećoj osobi koja je dostavila najpovoljniju ponudu ili će se poništiti javni natječaj.  
 

  U slučaju  nejasnoća  obratiti se u Općinu Štefanje, Jedinstveni upravni 
odjel, Štefanje 61, 43246 Štefanje, tel. 043/778-029, fax 043/778-276 ili e-poštom 
opcina-stefanje@bj.t-com.hr. 
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_______________________________ 
   (naziv ponuditelja) 

 
_______________________________    

(sjedište ponuditelja) 

      
_______________________________   

       OIB  

    
_______________________________   

      Kontakt telefon / mobitel  

      
                           
                                                                                     Općina Štefanje 
                  Štefanje 61  
               43246 Štefanje 
 
 
 

PREDMET: Ponuda za obavljanje radova održavanja objekata i  
                    uređaja javne rasvjete na području Općine Štefanje  
 
 
 Naslovu dostavljamo ponudu na objavljeni javni natječaj u tjedniku  
„Bjelovarski list“ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i 
uređaja javne rasvjete na području Općine Štefanje. 
 
 Ukupni iznos ponude prema troškovniku iznosi: 
 

- ______________________________    kuna (bez PDV-a) 
 

- ______________________________    kuna (s PDV-om)  
 
 
 Odgovorna osoba za zastupanje je: _______________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
            PONUDITELJ 
  
                                      

                                                    ________________________________   
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OVDJE PRILOŽITI ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE 

PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST: 
 

 isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 
registar (ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti - usluga koja je 
predmet ovog nadmetanja). Isprava mora biti priložena u izvorniku ili preslici. 
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti. Dan 
objave je 19. lipnja 2017. godine.) 
 

 ovjerena izjava ili odgovarajuća potvrda kojom se dokazuje da nije pokrenut stečajni 
postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku 
obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio - ukoliko gospodarski 
subjekt dostavlja izjavu; ako gospodarski subjekt raspolaže odgovarajućom 
potvrdom, istu dostavlja u izvorniku ili preslici. (Isprava ne smije biti starija od 6 
mjeseci do dana objave obavijesti. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

 
 U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno 

dokazati postojanje sposobnosti iz alineje 1., 2., 3. i 4. ove točke. Ako je sposobnost 
iz alineje 3. i 4. ove točke potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada 
tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio 
predmeta nabave. 
 

 U slučaju zajedničke ponude, Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkog 
ponuditelja. 



Stranica 9 od 20 
 

OVDJE PRILOŽITI ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NEKAŽNJAVANOST  
 

 Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt i osobu ovlaštenu za zastupanje 
temeljem članka 251. stavka 1., točka 1., i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“ br. 120/16). Obrazac izjave nalazi se u privitku ove 
dokumentacije.  (Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave 
obavijesti. Dan objave je 19. lipnja 2017.) 
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_______________________________ 

   (naziv ponuditelja) 

 
_______________________________    

(sjedište ponuditelja) 

      
 _______________________________   

       OIB  

             
                                                                                     Općina Štefanje 
                  Štefanje 61  
               43246 Štefanje 

 
IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT  

- POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
 
 
kojom ja _____________________________ iz _____________________________ 
                             (ime i prezime)                                     (adresa stanovanja) 
 
broj identifikacijskog dokumenta ______________ izdanog od _________________, 
 
kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za 
gospodarski subjekt: 
 
___________________________________________________________________ 
                                 (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 
 
izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom 
presudom osuđeni za: 
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju 

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u 
sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona 

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona 
(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 
105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

b) korupciju, na temelju 

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita 
u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), 
članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), 
članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje 
utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje 
mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 
338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito 
posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog 
zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 
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c) prijevaru, na temelju 

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 
256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 
286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. 
(novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko 
udruženje) Kaznenog zakona 

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b 
(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju 

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 
152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju 

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, 
br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

 

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja 

MP    ____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno 
zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje 
gospodarskog subjekta), a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac 
Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog 
bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela 
u Republici Hrvatskoj. 
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TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  
NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE 

  
JM kol 

cijena 
(kn) 

iznos (kn) 

1. Nabava, dobava i ugradnja žarulja u svjetiljke javne rasvjete.  U cijenu treba uračunati demontažu 
postojeće, rad, materijal, sav spojni materijal, montažu, transportne troškove uključujući potrebnu 
hidrauličnu platformu te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju.   

  -žarulja VTF - 125W kom 1   

  -žarulja VTF - 250W kom 1   

  -žarulja VTF - 400W kom 1   

  -žarulja NAV - 70W kom 1   

  -žarulja NAV - 150W kom 1   

  -žarulja NAV - 250W kom 1   

  -žarulja NAV - 400W kom 1   

  -žarulja NAVE s ugrađenim propaljivačem - 110W kom 1   

  -žarulja HQI - 400W kom 1   

  -cijev svjetleća trožilna m 1   

  -cijev svjetleća LED m 1   

  -žarulja dulux - 36W kom 1   

  -žarulja štedna - 23W kom 1   

    

2. Nabava, dobava i ugradnja pred spojnih sprava za svjetiljke javne rasvjete. U cijenu treba uračunati 
demontažu postojeće, rad ,materijal, sav spojni materijal, montažu, transportne troškove uključujući 
potrebnu hidrauličnu platformu te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u 
funkciju.    

  -prigušnica zatv. VTF - 125W kom 1   

  -prigušnica zatv. VTF - 250W kom 1   

  -prigušnica zatv. VTF - 400W kom 1   

  -prigušnica NAV - 70W kom 1   

  -prigušnica NAV - 150W kom 1   

  -prigušnica NAV - 250W kom 1   

  -prigušnica NAV - 400W kom 1   

  -prigušnica 36W kom 1   

  -propaljivač NAV - 70-150W kom 1   

  -propaljivač NAV - 150-400W kom 1   

  -starter ST-10(4-65W) kom 1   

  -grlo E-27 keramičko kom 1   

  -grlo E-40 keramičko kom 1   

  -driver LED 30-50 W kom. 1   

  -driver LED 51-100 W kom. 1   

  -predspojni blok 70/50 W NAV kom. 1   

  -predspojni blok 150/100 W NAV kom. 1   
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3. Nabava, dobava i montaža svjetiljki(komplet) sa karakteristikama kao dolje navedene. U cijenu uključiti 
nabavu, dobavu i montažu svjetiljki, demontažu starih, transportne troškove uključujući potrebnu 
hidrauličnu platformu, sav potreban spojni materijal, žarulju, krak i sva ostale zavisne troškove do 
potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju. 

  -svjetiljka GAMALUX LVC-06 70W NAV kom 1   

  -svjetiljka GAMALUX LVC-06 150W NAV kom 1   

  -svjetiljka GAMALUX LVC-06 125W VTF kom 1   

  -svjetiljka SCHREDER OPALO -1  70W NAV kom 1   

  -svjetiljka SCHREDER AMBAR -2  150W NAV kom 1   

  -svjetiljka SCHREDER NANO -1  70W NAV kom 1   

  -svjetiljka SCHREDER NANO-2  70/50W NAV kom 1   

  -svjetiljka SCHREDER AMBAR-2 150/100W NAV kom 1   

  -svjetiljka LED LSJA 50 W kom 1   

  -reflektor HQI - 400W kom 1   

  -reflektor NAV - 400W kom 1   

  -svjetiljka LED 30-50 W kom. 1   

  -svjetiljka LED 51-100 W kom. 1   

    

4. Nabava, dobava i ugradnja ostale opreme i vodiča. U cijenu uključiti nabavu, dobavu i montažu, 
transportne troškove uključujući potrebnu hidrauličnu platformu i sve ostale zavisne troškove do 
potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju. 

  -staklo zaštitno za VSS 200 kom 1   

  -sjenilo emajl za VSS 200 kom 1   

  -krak JR 700mm univerzalni za drveni i betonski stup kom 1   

  -vodonepropusna izol. stezaljka za probijanje izolacije- 6kV kao 
tip: EP95-13 

kom 1   

  -izolirana stezaljka za probijanje izolacije- 4kV kao tip: ZOS-2/2 kom 1   

  -vijčana stezaljka za probijanje izolacije s odvojivim izolacijskim 
plaštem kao tip: MP10-35  

kom 1   

  -nosač za zatezne i nosive stezaljke kao tip: S-12B kom 1   

  -stezaljka nosiva ELKALEX  kao tip:S-18C        kom 1   

  -stezaljka zatezna ELKALEX kao tip S-22         kom 1   

  -stezaljka zatezna ELKALEX kao tip: MP 07.08        kom 1   

  -stezaljka za promjenu smjera ELKALEX kao tip: S-16       kom 1   

  -dvodjelna obujmica s 4 kuke kao tip: OD(170-210) 4x12 kom 1   

  -plastificirani aluminijski remenčići kao tip: RP-250x20    kom 1   

  -traka samovulk. 10x25 kom 1   

  -traka izolir kom 1   

  -traka perforirana m 1   

  -vezica PVC kom 1   

  -spojnica Al-Cu 6-35 kom 1   

  -spojnica Al-Cu 16-70 kom 1   

  -razdjelnik JR kao tip R 6018/2 kom 1   

  -relej podnaponski kom 1   

  -sklopnik kao tip CN40 kom 1   
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  -sklopnik kao tip CN63 kom 1   

  -sklopnik kao tip CN80 kom 1   

  -sklopka kao tip GN 25-53-P kom 1   

  -podnožje osigurača NVO-00 III kom 1   

  -rastavljač NVO-00 III kom 1   

  -luksomat kom 1   

  -svjetlosna sonda kom 1   

  -sat uklopni s luksomatom i svjetlosnom sondom MSI kom 1   

  -čahura vijčana CV10-35mm kom 1   

  -čahura vijčana CV35-70mm kom 1   

  -patrona osigurača DII kom 1   

  -patrona osigurača DIII kom 1   

  -patrona osigurača NVO-00 kom 1   

  -patrona osigurača NVO-I kom 1   

  -kabel ELKALEX  2x16mm         m 1   

  -kabel ELKALEX  4x16mm         m 1   

  -kabel PP-Y 3x1,5mm m 1   

  -kabel PP-Y 3x2,5mm m 1   

  -kabel PP00-Y 3x1,5mm m 1   

  -kabel PP00-Y 3x2,5mm m 1   

  -kabel PP00 A  4x25 mm m 1   

  -traka FeZn   25x4 mm m 1   

  -spojnica križna Fe/Zn kom 1   

  -cijev toploskupljajuća                    35/12 mm kom. 1   

  -traka za upozorenje m 1   

  -vodič P-1,5mm m 1   

  -stup betonski tip 650 kom. 1   

  -stup drveni, jelovi 8m kom. 1   

  -nogar bet. za drveni stup kom. 1   

  -obujmica za betonski nogar kom. 1   

    

5. Građevinski radovi   

  -ručni iskop rova u zemlji IV kategorije m 1   

  -strojni iskop rova u zemlji IV kategorije m 1   

  -zatrpavanje rova u slojevima nakon polaganja kabela m 1   

  -iskop temelja za rasvjetni stup visine do 6m kom 1   

  -iskop jame za drveni stup i zatrpavanje kom 1   

  -iskop jame za betonski stup, betoniranje i zatrpavanje kom 1   

  -izrada temelja za rasvjetni stup visine do 6m kom 1   

    

6. Usluga HEP-a na uključenju, nadzoru i isključenju javne 
rasvjete kom 1   

    

7. Rad kamiona sa platformom i vozačem h 1   
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8. Rad autodizalice sa vozačem h 1   

    

9. Rad KV elektromontera h 1   

    

10. HITNE intervencije na održavanju JR - po pozivu u slučaju vanrednih događaja, obavezan odaziv u 
roku 2 sata, 0-24 sata 

 Rad kamiona s platformom i vozačem  h 1   

 Rad autodizalice s vozačem h 1   

 Rad KV električara h 1   

  
   UKUPNO:  

 PDV 25% 
 

 SVEUKUPNO: 
 

 

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja 

MP       ____________________________ 
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OVDJE PRILOŽITI ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJU FINANCIJSKA SPOSOBNOST  
 

 Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje 
sjedišta gospodarskog subjekta - gospodarski subjekt mora imati uredno izvršene sve 
dospjele porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. 
(Isprava ne smije biti starija od 30 dana do dana objave obavijesti. Dan objave 
je 19. lipnja 2017. godine.) 

 Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se u apsolutnom iznosu od 500,00 kuna, 
uplatom na žiro račun Općine Štefanje IBAN: HR15 2340 0091 8450 0000 2, poziv na 
broj 68 7706-OIB-2017, s opisom: „Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Štefanje“. Jamstvo za ozbiljnost 
ponude dostavlja se za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njene 
valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih dokaza o sposobnosti.  

 Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - bjanko zadužnica ovjerena kod javnog 
bilježnika na iznos 10% od iznosa ponude. Dostavlja izabrani ponuditelj kod 
potpisivanja Ugovora. 

 BON, SOL obrasci, odnosno isprave FINE ili banke o solventnosti i podacima o 
ukupnom prihodu – ZA  SPOSOBNOST PONUDITELJA POTREBNO JE: 

- PREMA BON 1 - (prosječan prihod u zadnje dvije godine treba biti veći od 100.000,00 
kuna. Isprava ne smije biti starija od 90 dana do dana objave obavijesti. Dan 
objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

- PREMA BON 2 - (gospodarski subjekt ne smije biti u blokadi u posljednjih 6 mjeseci     
dulje od 30 dana. Isprava ne smije biti starija od 30 dana do dana objave 
obavijesti. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

 Potvrda da gospodarski subjekt nema nepodmirenih obveza prema općini Štefanje.  
(Isprava ne smije biti starija od 30 dana do dana objave obavijesti. Dan objave 
je 19. lipnja 2017. godine.) 

 U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati financijsku sposobnost  iz alineje 1. ove točke. 
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OVDJE PRILOŽITI  ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJU TEHNIČKA I STRUČNA 
SPOSOBNOST  

 
 Popis djelatnika po struci i kvalifikaciji koje gospodarski subjekt može angažirati, koji 

su uvjet nadmetanja. (tablica u privitku i daje se izvorno na obrascu ponude) 
 Izjava (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) o prosječnom godišnjem broju 

radnika i rukovoditelja gospodarskog subjekta u posljednje tri godine.  
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti. Dan 
objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

 Izjava (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) s opisom tehničkih postrojenja, 
mehanizacije, opreme, uređaja i sredstava koji su na raspolaganju gospodarskom 
subjektu, kojom dokazuje da raspolaže s minimalno: 

- vozilom s platformom za rad na visini 
- kamionom s hidrauličkom dizalicom 

Uz navedenu izjavu potrebno je priložiti presliku knjižice vozila, a u slučaju leasinga  
presliku ugovora o leasingu.  
Ako ponuditelj ne priloži izjavu da u vlasništvu ima ili da temeljem ugovora o leasingu 
raspolaže s vozilom s platformom za rad na visini, kamionom s hidrauličnom 
dizalicom, te ne priloži kopiju knjižice za vozilo s platformom za rad na visini i za 
kamion s hidrauličnom dizalicom smatrat će se da nema tehničku sposobnost, 
odnosno da nije zadovoljio sve uvjete natječaja i natječajne dokumentacije. 
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

 Izjava (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) o obvezi otklanjanja pojedinih 
nedostataka ili poduzimanja potrebnih radnji u ugovorenom roku 
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 

 Izjava (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) o prihvaćanju uvjeta 
(Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. Dan objave je 19. lipnja 2017. godine.) 
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_______________________________ 
   (naziv ponuditelja) 

 
_______________________________    

(sjedište ponuditelja) 

      
_______________________________   

       OIB  

 
   
 
 
           
                                                                                     Općina Štefanje 
                  Štefanje 61  
               43246 Štefanje 
 
 

 
 
PREDMET: Izjava o obvezi otklanjanja pojedinih nedostataka  
                    ili poduzimanja potrebnih radnji u ugovorenom roku 
                      
 
 
 Ovom izjavom obvezujemo se da ćemo: 
 

- jednom mjesečno obilaziti teren radi utvrđivanja stanja javne rasvjete  
 

- izmjenu žarulja riješiti najkasnije u roku mjesec dana od dana zaprimanja 
naloga Općinskog načelnika  

 
- da ćemo hitne intervencije početi rješavati najkasnije u roku od sat 

vremena od zaprimanja prijave 
 
 
 
 
         PONUDITELJ 
 
 
          _____________________________ 
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_______________________________ 

   (naziv ponuditelja) 

 
_______________________________    

(sjedište ponuditelja) 

      
_______________________________   

       OIB  

 
   

 
    
    
                                                                                      Općina Štefanje 
                  Štefanje 61 
                43246 Štefanje 
 
 
 
 

 
PREDMET: Izjava o prihvaćanju uvjeta  
                      
 
 
 
 
 
 Izjavljujem-o da prihvaćam-o sve uvjete iz objavljenog  javnog  natječaja 
i uvjete iz natječajne dokumentacije za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Štefanje. 
 
 
 
 
 
         PONUDITELJ 
 
 
          _____________________________ 
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_______________________________ 

   (naziv ponuditelja) 

 
_______________________________    

(sjedište ponuditelja) 

      
_______________________________   

       OIB  

      
    
                                                                                     Općina Štefanje 
                  Štefanje 61  
               43246 Štefanje 

 
 
PREDMET:  Popis djelatnika po struci i kvalifikaciji koje gospodarski subjekt  

može angažirati, koji su uvjet nadmetanja 
                      
 Izjavljujem-o da možemo angažirati sljedeće djelatnike: 
 

R.Br. Ime i prezime 
Razina 

obrazovanja 

Strukovna 

sposobnost 
Opaska 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
         PONUDITELJ 
 
       _____________________________ 


