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Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 14. Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj 
01/2011.), općinski načelnik 18.09.2013 godine objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za obavljanje poslova na upravljanju i održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na 
području općine Barilović 

1. Predmet javnog natječaja: obavljanje poslova na upravljanju i održavanju objekata i uređaja 
javne rasvjete za osvjetljavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta 

2. Rokovi: obavljanje poslova koji su predmet natječaja povjerava se na četiri (4) godine 

3. Ponuda mora sadržavati: naziv i točnu adresu ponuditelja, popunjen i ovjeren originalni 
ponudbeni troškovnik, ime ovlaštene osobe ponuditelja koja će davati objašnjenja u svezi s 
ponudom 

4. Uz ponudu je potrebno priložiti: 

– ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar 
ili odgovarajuću potvrdu, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, 
gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ponuditelj 
mora dokazati da je registriran za obavljanje navedene djelatnosti. Dokaz pravne i poslovne 
sposobnosti ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca od dana objave javnog natječaja. 

– ovjerenu izjavu danu kod javnog bilježnika ili potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut 
stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku 
obustavljanju poslovne djelatnosti. Ponuditelj mora dokazati da nije pokrenut stečajni postupak 
ili da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti. 
Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja. 

– izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin 
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Ako isto ne 



postoji jednakovrijedni dokument potvrda ili dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno 
tijelo. Ako izvod iz kaznene evidencije ili drugi jednakovrijedni dokument nije moguće pribaviti 
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da nema okolnosti da je gospodarskom subjektu 
ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda 
za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje 
mita, davanje mita, zlouporaba položaja i ovlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara i ostalo. 
Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj 
osobi za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika. Dokaz o 
nekažnjavanju ne smije biti stariji od 6 mjeseci računajući od dana objave javnog natječaja. 

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države 
sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se u državi sjedišta ne izdaje gore navedeni dokument, on 
može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili 
bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. 

Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje,osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim 
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od objave javnog natječaja. 

- – ponuditelji moraju dokazati solventnost dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih 
financijski institucija kojim se dokazuje da gospodarski subjekt nije bio u blokadi računa u 
proteklih 6 mjeseci dužem od 30 dana. Dokument ne smije biti stariji od 30 dana od objave 
javnog natječaja./ potvrde BON 1 i BON 2/ . 

 

– ponuditelji su dužni dokazati tehničku i stručnu sposobnost na način da dostave popis značajnih 
usluga istovrsnih ili sličnih predmetu natječaja izvršenih u posljednjih 5 godina s najmanje 2 
(dvije) potvrde o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovorna strana. Potvrde druge 
ugovorne strane moraju sadržavati: vrijednost radova,datum i mjesto izvođenja radova, navod 
jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni 

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti ( oprema, poslovni prostor, broj i struktura 
zaposlenih,  

– jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u 
formi zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od 5.000,00 kn. 

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, dostavljanja neistinitih podataka, 
nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno 
nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora naručitelj će aktivirati navedeno jamstvo. 
Važenje jamstva: do isteka roka valjanosti ponude. 



– jamstvo za izvršenje ugovora: ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ispunjenje ugovora u 
formi zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od 50.000,00 kuna za slučaj da izvođač 
ne izvrši uredno obveze iz ugovora. Jamstvo za izvršenje ugovora potrebno je dostaviti s 
potpisanim ugovorom. U slučaju da ponuditelj ne dostavi propisano jamstvo za ispunjenje 
ugovora Naručitelj će raskinuti takav ugovor. 

Napomena: Sve dokumente natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u originalu ili ovjerenoj  
presliku.  

5. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je: najniža cijena 

6. Dostava i otvaranje ponuda: ponuditelji mogu preuzeti natječajnu dokumentaciju  na 
www.opcina-barilović.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Barilović, radnim 
danom od 7 do 15 sati. 

Ponude se dostavljaju u dvostruko zapečaćenoj omotnici na adresu naručitelja: Općina Barilović, 
Barilović bb, 47252 Barilović.. Na vanjskom omotu je adresa naručitelja i naznaka: »Ne otvaraj – 
ponuda za održavanje javne rasvjete«. Na unutarnjoj omotnici je adresa i pečat ponuditelja. 

Krajnji rok za dostavu ponuda je zaključno 04.10.2013. u 8 sati bez obzira na način dostave. 
Javno otvaranje ponuda održat će se na adresi Naručitelja 04.10.2013. u 8 sati. 

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje 
pisanog ovlaštenja. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude bit će dostavljena ponuditeljima u roku od 60 dana od 
isteka roka za dostavu ponuda. 

 
       Načelnik Općine Barilović 
       Dražen Peraković v.r. 

http://www.opcina-barilović.hr/

