Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine – pročišćeni tekst, 82/04.,
110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11 i 144/12), i članka 2. i 3. Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ 03/10, 02/11. 02/12 i 01/17),
Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Štefanje
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Podaci o naručitelju: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje, tel.: (043) 778-029, telefaks: (043) 778276, OIB: 02595225846
Predmet natječaja: je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete. Pod ovim se podrazumijeva provjeravanje poslova na upravljanju i održavanju objekata i
uređaja sustava javne rasvjete za rasvjetljivanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i
nerazvrstanih cesta.
Mjesto obavljanja radova: područje Općine Štefanje
Alternativne ponude nisu dopuštene.
Početak i rok završetka radova: četiri (4) godine od dana sklapanja ugovora s izabranim izvoditeljem.
Obračun izvedenih radova obavljati će se temeljem ispostavljenih faktura, privremenih situacija i okončanih
obračuna, odnosno zapisnika o izvedenim radovima i ugovorenim jediničnim cijenama kojeg izrađuje izvođač,
a ovjerava ovlaštena osoba naručitelja, a kod manjih intervencija isto može ovjeriti i komunalni redar.
Plaćanje izvršenih radova ispunjava se prema ispostavljenim situacijama odnosno ovjerenom zapisniku o
izvedenim radovima, u roku 30 dana po ovjeri istih i dostavi naručitelju, na žiro-račun izvođača.
Jamstvo za uredno ispunjavanje ugovora u visini 10% iznosa ponude (bjanko zadužnica ovjerene kod javnog
bilježnika).
Rok za dostavu ponuda: ponude bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u pisarnici naručitelja
najkasnije 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 4. srpnja 2017. godine do 14,00 sati.
Rok važenja ponude je 60 dana od objave natječaja.
Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji moraju preuzeti u elektroničkom obliku na internetskoj
stranici Općine Štefanje www.stefanje.hr i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje radnim danom
od 8,00 – 14,00 sati.
Ponude moraju prispjeti na adresu naručitelja: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje s naznakom:
„JAVNI NATJEČAJ – ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE - NE OTVARAJ“ KD-01-2017
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude uz uvjet da su zadovoljeni svi ostali uvjeti
određeni natječajem i natječajnom dokumentacijom.
Na temelju pristiglih ponuda općinski načelnik će utvrditi prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
te je uputiti Općinskom vijeću na donošenje. Odluku o odabiru ili poništenju javni naručitelj će dostaviti
svakom ponuditelju preporučenom poštom s povratnicom.
Općinsko vijeće može donijeti odluku o neprihvaćanju niti jedne ponude. Kasnije prispjele ponude neće se
razmatrati.
Općinski načelnik
Ivo Emić

