Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 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, 147/14, 36/15), članka 46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec („Službeni
glasnik Koprivničko- križevačke Županije“ broj: 6/2013) i članka 5. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Koprivnički
Ivanec ( „Službeni glasnik Koprivničko- križevačke Županije“ broj: 3/2010) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 2016. do 2019. godine

1. NARUČITELJ:
Općina Koprivnički Ivanec
Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec
Telefon: 048/ 638-100
Telefax: 048/ 638-100
Internet adresa: www.koprivnicki-ivanec.hr
Adresa elektroničke pošte: opcina@ koprivnicki-ivanec.hr
OIB: 06545869317

2. PREDMET NATJEČAJA:
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od četiri
godine prema programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički
Ivanec. Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva poslove održavanja
površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupne većem broju korisnika ,
a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa , te gospodarenja cestovnim zemljištem uz
nerazvrstane ceste.

3. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR
Ugovor se sklapa na vrijeme od dana potpisa ugovora do 31. prosinca 2019. godine.

4. DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA
Ponuda treba biti napravljena na temelju natječajne dokumentacije i uputa ponuditeljima. Krajnji
rok za dostavu ponuda je 13. studenog 2015. godine do 12:00 sati.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja,
nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja na koji se ponuda odnosi, a
naznakom „PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
KOPRIVNIČKI IVANEC 2016.-2019. GODINE - NE OTVARAJ“
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena
i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se
radi o izmijeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene
ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o
odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u Općini Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 48314
Koprivnički Ivanec, u prostoriji za sastanke, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.
Otvaranje ponuda obavit će ovlašteni predstavnici Naručitelja. Otvaranje ponuda je javno i
otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog
dokaza o ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog
sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i ovlašteni
predstavnici ponuditelja.
Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati obilježavaju se kao
zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

5. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec,
Matije Gupca12, 48314 Koprivnički Ivanec, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.
Natječajna dokumentacija može se preuzeti i putem web stranice Općine Koprivnički Ivanec.
www.koprivnički-ivanec.hr

6. OSTALI UVJETI
Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Koprivnički Ivanec na temelju ugovora donosi Općinsko vijeće Općine
Koprivnički Ivanec. Općinsko vijeće općine Koprivnički Ivanec može donijeti odluku da se ne
izabere nijedna od ponuda na pristigli natječaj.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najnižom ponuđenom cijenom. Ukoliko dvije ili
više ponuda imaju istu ponudbenu cijenu prednost će imati ponuda ponuditelja s boljom
tehničkom i kadrovskom opremljenošću.
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 iste.
Naručitelj radova (Općina ponuditeljima da zadržava pravo na promjene tijekom važenja Ugovora
koje se odnose na količine ugovorenih radova i ugovorenu vrijednost.
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da ne izabere niti jednu ponudu, a da pri tome ne snosi
nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, kao ni troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u
natječaju.
Klasa: 340-09/15-01/02
Urbroj: 2137/09-15-1
Koprivnički Ivanec, 20. studenog 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Petričević

