Općina

Vrhovine

Na temelju točke VI. Zaključka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih djelatnosti
putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Vrhovine za održavanje
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba KLASA: 363-02/19-20/8, URBROJ:2125/0902/01/19-1 od dana 01.10.2019. godine Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave objavljuje
Natječaj
za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih djelatnosti putem Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta
u zimskim uvjetima - zimska služba
1. Podaci o Javnom naručitelju:
Naziv:
Općina Vrhovine
Adresa:
Vrhovine, Senjska 48
OIB:
07738949649
IBAN:
HR9823400091851200009
Telefon:
053 775 010
Faks:
053 775 601
e mail:
opcina@vrhovine.hr
Evidencijski broj nabave iz plana nabave:
27/OV/19
Ovlašteni predstavnik:
Milorad Delić, bacc. iur.
2. Predmet nabave
Povjeravanje komunalnih djelatnosti putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na
području Općine Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska
služba.
Važna napomena: Ponuditelj može nuditi uslugu obavljanja komunalnih poslova na području
Općine Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba za
cjelokupan predmet nabave ili samo za jedno ili više naselja.
3. Procijenjena vrijednost nabave na godišnjoj razini (kalendarska godina):
190.000,00 kuna bez PDV-a.
4. Rok na koji se zaključuje Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine
Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba
Rok na koji se zaključuje Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine
Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba je četiri
kalendarske godine tj. do 01.11.2023. godine.
Javni naručitelj zadržava pravo otkazati Ugovor i prije isteka roka ako se steknu gospodarske
okolnosti nemogućnosti ispunjenja ugovorenih obveza, odnosno ako Općinsko vijeće Općine
Vrhovine odluči drugačije.
5. Opis i karakteristike predmeta nabave
Održavanje nerazvrstanih cesta iz Odluke o razvrstavanju nerazvrstanih cesta i ulica u Općini
Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 14/12.) gdje živi najmanje jedna
osoba.
Obrazac ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vrhovine u zimskim
uvjetima - zimska služba izrađen je na način da je njime obuhvaćeno jedno čišćenje kolnika od
snijega i leda.
Procijenjeno vrijeme čišćenja odnosi se na visinu snijega do 50 cm. Za čišćenje snijega iznad 50
cm odobriti će se uvećanje vremena čišćenja od 20 %.
Brojnost čišćenja pojedinih dionica ovisiti će o snježnim padalinama odnosno snježnim nanosima.
Izabranom ponuditelju će se za svaku uslugu izdati nalog(usmeni ili pismeni) od strane ovlaštene
osobe Javnog naručitelja.
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6. Situacija – eRačun i rok plaćanja
Situacija – eRačun mora biti obračunata na temelju ovjerenih radnih naloga od ovlaštene osobe
naručitelja i to istekom mjeseca za taj mjesec i predana na upisnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Vrhovine u roku ne dužem od 10 dana od dana isteka mjeseca za koji se vrši obračun.
Situacije – eRačun koji se ne predaju u roku iz stavka 1. neće se prihvaćati.
Ovjerena situacija – eRačun će se podmiriti u roku do 35 dana od dana predaje na urudžbeni
upisnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrhovine.
7. Jamstva

Jamstvo za kvalitetu radova i eventualne štete na prometnicama nastale nepažnjom
izvršitelja koje bi mogao ili će imati Javni naručitelj je garancija poslovne banke na iznos
od 30.000,00 kn prilikom zaključivanja Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području
Općine Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba odnosno
bjanko zadužnica na iznos od 50.000,00 kn.
Izabrani ponuditelj će predati garanciju poslovne banke / bjanko zadužnicu prilikom potpisivanja
Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Vrhovine za održavanje
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba .
Ako izbrani ponuditelj ne može ili do potpisivanja Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
na području Općine Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska
služba ne preda garanciju poslovne banke odnosno bjanko zadužnicu, kao najpovoljniji ponuditelj
biti će izabran slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji će ispunjavati sve kriterije iz ovog Natječaja.
8. Rok za dostavu ponuda
Ponuditelj, koji želi učestvovati u ovom postupku nabave, dužan je bez obzira na način dostave
ponude, dostaviti ponudu na adresu naručitelja najkasnije do 05.11.2019 godine do 12:00 sati.
Ponude se mogu dostaviti:
• u papirnatom pisanom obliku izravno na urudžbeni upisnik naručitelja ili putem pošte
preporučenom pošiljkom, na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti
naznačeno:
Općina Vrhovine
Ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vrhovine u zimskim
uvjetima - zimska služba
Evidencijski broj nabave 27/OV/19
Senjska 48
53 223 Vrhovine
• ili elektroničkom poštom (u PDF formatu) na e-mail adresu: opcina@vrhovine.hr ili
telefaksom na broj 053/775-601, a naručitelj garantira osiguranje uvjeta za očuvanje
integriteta podataka i tajnost ponude ponuditelja.
Ponude prispjele nakon roka za dostavu zaprimiti će se i vratiti ponuditelju neotvorena ili
obavijesti na elektronički ili telefaksom prispjelu ponudu.
9. Ponuda
Ponuda mora ispunjavati i sadržavati slijedeće:
• priložen ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac ponude Prilog 1. – 27/OV/19
• original ili presliku dokaza o upisu ponuditelja u odgovarajući registar koji se
dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa
kod nadležnog tijela. (ponuditelj nije obavezan priložiti originalni dokaz – može
priložiti presliku ali Javni naručitelj zadržava pravo provjere njegove
vjerodostojnosti)
• Izjavu da ne postoje obvezni razlozi isključenja iz sudjelovanja u postupku javne
nabave sukladno odredbi članka 251. stavak 1. točka 1. i članka 265. stavka 2.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.). Prilog 2. – 27/OV/19
(Izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika i ne starija od 10 dana
računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda ovog Natječaja)
• Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući
od dana isteka roka za dostavu ponuda ovog Natječaja, a kojom ponuditelj dokazuje
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da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveze i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje
• Izjavu o nepostojanju razloga isključenja iz sudjelovanja u postupku javne nabave
sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) Prilog 3. – 27/OV/19 (Izjava ne mora
biti ovjerena od strane javnog bilježnika ali Javni naručitelj zadržava pravo to
zahtijevati od izabranog ponuditelja kao i dokaze o tome)
• Izjavu o opremljenosti i osposobljenosti za obavljanje poslova održavanja cesta u
zimskim uvjetima - zimska služba s preslikom odgovarajućih dokaza Prilog 4. –
27/OV/19 (obavezna ovjera kod javnog bilježnika)
• dokaz o zaposlenim radnicima za obavljanje poslova održavanja cesta u zimskim
uvjetima - zimska služba dostavom izvatka iz e-radne knjižice koju izdaje HZMO
(ponuditelj koji u protekle dvije godine nema više od 3 zaposlenih osposobljenih za
obavljanje poslova koji su predmet natječaja, ne može se javiti za čišćenje više od tri
ponuđena naselja na području Općine Vrhovine)
• svaka stranica ponude mora biti označena tako da je razvidno koja je stranica od
ukupnog broja stranica u ponudi (npr. 1/10 pri čemu je 1 prva stranica od 10 ukupnih
stranica ponude)
• predana, sa svim privicima, na adresu Javnog naručitelja
10. Kriterij za odabir
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude su:
• dostava ponude sukladno odredbi točke 8. i 9. ovog Natječaja
• najniža cijena valjane ponude za izvođenje usluga iz obrasca ponude
• Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 45 dana od dana predaje na
urudžbeni upisnik Javnog naručitelja. (točka 8. ovog Natječaja)
Naručitelj može prilikom odabira od ponuditelja zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će vršiti
izračuna najpovoljnije ponude. Rok za eventualnu dostavu dodatne dokumentacije je 5 radnih dana.
11. Razlozi isključenja ponude
Ponuditelj (gospodarski subjekt) će biti isključen ako:
• ako nije dostavio ponudu na način uređen u točkama 8. i 9. ovog Natječaja
• ako postoje obvezni razlozi isključenja iz sudjelovanja u postupku javne nabave sukladno
odredbi članka 251. stavak 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 120/16.)
• ako nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje-javnih davanja-Potvrda porezne uprave
Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu
sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda
plaćanja.
• ako postoje razlozi isključenja iz sudjelovanja u postupku javne nabave sukladno odredbi
članka 254. stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj 120/16.)
• ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata,
• ako gospodarski subjekt nije izvršio ugovorne obveze sukladno preuzetim ugovornim
obvezama temeljem prethodnih ugovora sa Javnim naručiteljem,
• ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka ove nabave
učinio težak profesionalni propust koji Javni naručitelj može dokazati na bilo koji način,
• ako ima nepodmirena dugovanja prema Općini Vrhovine.
12. Rok pregleda i odabira
Pregled i odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se unutar roka od deset radna dana računajući od
dana utvrđenog za predaju ponuda.
Postupak pregleda i odabira najpovoljnije ponude nije javan.
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13. Obavijest ponuditelja o odabiru
Ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru:
• objavom Odluke o odabiru putem web stranice Javnog naručitelja www.vrhovine.hr i
• izravnom dostavom svakom ponuditelju putem e-pošte.
14. Uvid u ponudu i prigovor
Ponuditelji mogu izvršiti uvid u ponude i staviti prigovor u roku od 48 sati od dana objave
Obavijesti ponuditeljima o odabiru (točka 13. ovog Natječaja).
Prigovor se podnosi temeljem članku 149. a u skladu sa člankom 46. i člankom 47.Statuta Općine
Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 5/18., 12/18. i 20/18.) Općinskom
načelniku Općine Vrhovine.
15. Sklapanje ugovora
Sa ponuditeljem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija biti će zaključen Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta
u zimskim uvjetima - zimska služba u roku od tri radna dana računajući od dana pravomoćnosti
Odluke o odabiru.
Predstavnik naručitelja u roku iz stavka 1. imenovati će odgovornu osobu koja će ovjeravati radne
naloge izabranom ponuditelju.
16. Poništenje postupka nabave
Javni naručitelj zadržava pravo poništiti postupak nabave u svako vrijeme ako:
• postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave da su bile
poznate prije,
• postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg Natječaja za
dostavu ponude da su bile poznate ranije.
Privitak:
• Prilog 1. – 27/OV/19
• Prilog 2. – 27/OV/19
• Prilog 3. – 27/OV/19
• Prilog 4. – 27/OV/19
KLASA: 363-02/19-20/8
URBROJ.:2125/09-02/01/19-2
Vrhovine, 23.10.2019. godine
Dostavljeno:
• Objava na web stranici www.vrhovine.hr
• Pismohrana

Povjerenstvo;
1. Veljko Vukmirović v.r.
2. Renato Gomerčić v.r.
3. Ana Pavlović v.r.
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Popis cesta i ulica koje se čiste od snijega i leda:
Naselje Vrhovine:
• Ulica Seoci(zaseok Pejnovići, zaseok Srdići do kućnog broja 25 i do kućnog broja 38, zaseok Varati do kućnog
broja 39 i kbr.43 , te do trafostanice 35KW)
• Ulica Zrinskih i Frankopana
• Ulica 133.pukovnije do kbr. 5
• Otočka ulica -Levnaići do kbr.11 i Grbići do kbr.18 i kbr.24
• Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića – sve
• Ulica Augusta Šenoe – sve
• Ulica Varaždinska
• Iz Senjska ulice do dječjeg igrališta pored kbr.36 do kbr.36A
Naselje Gornje Vrhovine:
• Zaseok Uzelci do kbr. 41
• Zaseok Lončari do kbr.46
• Zaseok Kantari do kbr.54
• Zaseok Grbići do kbr.100 i do kbr.98
• Cesta iza Doma u Gornjim Vrhovinama prema Obljaju do kbr.65A
• Zaseok Končari do kbr.83
• Zaseok Čudići do kbr.112,
• Zaseok Štetići do kbr.124, odnosno do kbr.118 i do kbr.164(preko polja)
• Zaseok Vukobratovići-Čudići do kbr.159
• Zaseok Jelovci do kbr.148
• Zaseok Bogdanovići do kbr.190
• Zaseok Trtice do kbr.208 i do kbr.204
• Zaseok Pupovci do kbr. 211
Naselje Turjanski:
• Hinići do kbr. 1 i Hinići do kbr.5
• Hrkalovići (polje)do kbr.108A
• Cesta za Sječivicu do kbr.110 i do kbr.106
• Cesta za Stojanoviće do kbr.93
• Cesta za Krajnoviće do kbr. 92
• Cesta za zaseok Divjaci do kbr.77
• Cesta za zaseok Stojanovići do kbr 60A,
• Zaseok Bobići do kbr. 26, do kbr.29, do kbr 37 i do kbr 32
• Zaseok Baćinovac do kbr.57
• Zaseok Živulja do kbr.44
Naselje Rudopolje:
• Cesta za ZIP LINE
• Zaseok Samolovi do kbr.97 i do kbr.94
• Zaseok Nenadići do kbr. 73 i do kbr.86
• Zaseok Kordići do kbr.68
• Zaseok Ivaniševići do kbr.38
• Zaseok Vlaisavljevići do kbr.22
• Zaseok Kentrići do kbr.11A
• Zaseok Kmezići do kbr. 9 i kbr.2
Naselje Donji Babin Potok:
• Zaseok Vukmirovići do kbr.23A
• Do kbr.106,
• Erori do kbr.103
• Zaseok Bige do kbr.83
• Zaseok Čudići do kbr.75
• Put za Selište do kbr.59
• Zaseok Zjače - Kovačevići do kbr.42
• Zaseok Borić do kbr.37 i do kbr.32A
• Zaseok Borić do kbr.29
• Kriva Draga - Sitnik do kbr 121
Naselje Gornji Babin Potok:
• Zaseok Bige do kbr.74C i do kbr.67
• Zaseok Vukmirovići do kbr.58
• Dolina do kbr.4
• Prilaz Groblju u naselju Gornji Babin Potok
Naručitelj zadržava pravo tijekom trajanja Ugovora uvrštavanja dodatnih puteva i cesta u naseljima ako se za to stvore
uvjeti iz točke 5. ovog Natječaja.
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Prilog 1. – 27/OV/19
1. Naziv i poslovno sjedište ponuditelja (tvrtka, adresa)

________________________________________________________________________
OIB: ______________________
MBS: _____________________
Broj telefona i telefaksa: ___________________________________________________
Adresa elektroničke pošte ponuditelja ili
Službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte: _______________________________
6. Ime i prezime, zvanje i funkcija ovlaštene
osobe za zastupanje i potpisivanje ugovora:
2.
3.
4.
5.

___________________________________________________________________________
7. Broj žiro-računa - IBAN ponuditelja

s naznakom banke u kojoj je otvoren:
________________________________________________________________________
DA
NE
Ponuda broj ______
za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vrhovine u zimskim uvjetima zimska služba
9. Vrijednost ponude
8. Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti odgovor):

Redni
broj

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Optimalno
vrijeme
čišćenja u
satima

Cijena po 1
satu
čišćenja
bez PDV-a

Ukupno

3
45.83
7.67
9.09
5.60
15.62
4.95

4

5

6=4x5

2.90

2.5

Dužina
u km

Naselje

2
Nerazvrstane ceste i ulice – ukupno
Naselje Vrhovine - ukupno
Naselje Gornje Vrhovine - ukupno
Naselje Rudopolje - ukupno
Naselje Turjanski ukupno
Naselje Donji Babin Potok - ukupno
Naselje Gornji Babin Potok –
ukupno
Ukupno bez PDV-a
25% PDV (7x0.25)
Ukupno s PDV (7+8)

3
6
6
8
5

10. Rok valjanosti ponude je _____________ dana (ne kraći od roka iz točke 10. Natječaja)

U _________________, __________.2019 godine
Mjesto i

datum

Potpis ovlaštenog
predstavnika Ponuditelja
M. P.
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Prilog 2. – 27/OV/19
Izjava
da ne postoje obvezni razlozi isključenja iz sudjelovanja u postupku javne nabave sukladno
odredbi članka 251. stavak 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 120/16.)
kojom ja ___________________________________ iz ______________________ ulica
___________________, osobna iskaznica broj ______________ OIB ________________
kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta
___________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja)
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 i
- 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 i
- 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.);
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 i
- 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.,
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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 i
- 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.)

U ___________, _______ 2019. godine

M.P.

Ponuditelj:
_________________________
(ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

(Napomena: Obavezna ovjera kod javnog bilježnika)
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Prilog 3. – 27/OV/19

Izjava
o nepostojanju razloga isključenja iz sudjelovanja u postupku javne nabave sukladno
odredbi članka 254. stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 120/16.)

kojom ja _____________________________________ iz ______________________ ulica
___________________, osobna iskaznica broj ______________ OIB ________________
kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta
___________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja)
Izjavljujem da nad gospodarskim subjektom kojeg zastupam nije otvoren stečajni postupak,
da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, da nije u postupku likvidacije, da njegovom
imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije
obustavio poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog
postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

U ___________, _______ 2019. godine

M.P.

Ponuditelj:
_________________________
(ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)
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Prilog 4. – 27/OV/19
Izjava
o opremljenosti i osposobljenosti za obavljanje poslova održavanja cesta u zimskim
uvjetima - zimska služba
kojom ja _________________________________________ iz ______________________ s
prebivalištem_________________________, osobna iskaznica broj ______________
OIB ________________ kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta
___________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja)
izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da gospodarski subjekt – ponuditelj
usluga iz Natječaja za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih
djelatnosti putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Vrhovine
za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba – Ev. broj 27/OV/19:
• da zaposlenici ispunjavaju sve propisane uvjete upravljanja i rukovanja strojevima na
mehanizirani pogon kao i svih drugih uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti na radu
(„Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.) odnosno radom na
siguran način i preventivnih mjera zaštite od požara.
• da raspolaže odgovarajućim radno, tehnički i tehnološki ispravnim strojnim parkom za
blagovremeno i kvalitetno izvršenje usluga na lokalitetima iz Obrazca ponude za
održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vrhovine u zimskim uvjetima zimska služba - Prilog 1. – 27/OV/19 i to (navesti radne strojeve i opremu):
o
o
o
o
o
o

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

U ___________, _______ 2019. godine

M.P.

Ponuditelj:
__________________
(ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

(Napomena: Obavezna ovjera Izjave kod javnog bilježnika . Prilozi moraju biti uvezani sa Izjavom)
•
•
•

Obavezna preslika prometnih dozvola za strojeve i broj registarskih pločica
Obavezan dokaz o stručnoj osposobljenosti izvršitelja
Obavezna osposobljenost za rad na siguran način
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