
Klasa: 363-01/18-01/2 

Urbroj: 238/05-02-18-2 

 

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” – 

pročišćeni tekst, broj: 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 i 36/15), članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine 

Dubrava  (“Glasnik Zagrebačke županije” broj: 8/14 i 13/14), Općina Dubrava,  o b j a v l j u j e  

 

NATJEČAJ 

za povjeravanje  obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 

Općine Dubrava,za period 2018. i  2019. godina. 

 

1. NARUČITELJ: Općina Dubrava, OIB: 37279932922, 10342 Dubrava, Braće Radić kbr. 2 

2. PREDMET NATJEČAJA: Natječaj za podnošenje ponude za obavljanje komunalnih poslova 

održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Dubrava na temelju pisanog ugovora, na 

cjelokupnom području Općine Dubrava, prema Programu održavanja nerazvrstanih cesta. 

3. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz točke 1. ovog natječaja sklopit će se za period 

2018. i 2019. godina. 

4.Na predmetni javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne 

djelatnosti i koji su otkupili natječajnu dokumentaciju. Ponude se odnose za cjelokupan predmet 

natječaja. 

 

5. Natječajnu dokumentaciju koja sadrži ponudbene troškovnike, upute i uvjete ponuditelju, 

zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti uz predočenje dokaza uplate nepovratne naknade, u 

prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava, Braće Radić 2 radnim danom od 

08,00 – 13,00 sati za vrijeme trajanja javnog natječaja. 

Naknada za dokumentaciju iznosi 200,00 kuna vrši se virmanskim nalogom na žiroračun Općine 

Dubrava, broj:HR9023600001809700008, pozivom na broj: 68  7706-OIB, svrha: otkup natječajne 

dokumentacije za održavanje nerazvrstanih cesta 

 

6. Uzponudunanatječajtrebapriložitidokazeiodgovarajućaobrazloženja, o 

ispunjavanjuiprihvaćanjuuvjeta, i to:  

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti,  

- potvrde BON, SOL, 

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima u zadnjem mjesecu prije objave ovog 

natječaja,  

            - reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je prednost natječaja (oprema, 

poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi i dr.) 

     - ovjerena izjava kod javnog bilježnika da se protiv odgovorne osobe ne vodi 

postupak niti je kažnjavana za kaznena djela iz oblasti gospodarstva. 

            - bjanko zadužnicu na iznos do 100.000,00 kuna (nakon zaključenja Ugovora o 

povjeravanju poslova). 

 

7. Krajnji rok predaje ponude je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.  



Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima sukladno zahtjevima iz 

natječajne dokumentacije, potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici neposredno ili 

putem pošte, preporučenim pismom: »Ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta – ne otvarati.» Na 

omotnici je potrebno naznačiti broj telefona ili tefefaksa, radi obavještavanja ponuditelja o danu i 

vremenu otvaranja ponuda. 

Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj 

dokumentaciji (nepotpune ponude), neće se razmatrati.  

 

8. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena. 

 

9. Naručitelj zadržava pravo da može donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla 

na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. 

 

10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji 

su sudjelovali u javnom natječaju u roku 15 dana od donošenja odluke na izboru.  

11. Dodatne informacije mogu neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubrava, ili 

putem telefona 01/2726-166, ili 091/2725-823, ili na e-mail: opcina.dubrava@zg.t-com.hr 

 

         OPĆINA DUBRAVA  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


