
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 
KLASA: 363-02/20-01/03 

URBROJ: 2109/19-02-20-1 

Vratišinec, 08.06.2020.g. 

 

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 

110/18 i 32/20) te temeljem čl 2. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ( „Službeni glasnik 

Međimurske županije“ broj 19/18 i 10/19) načelnik Općine Vratišinec dana 08.06.2020.g. 

raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za povjeravanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina na području Općine 

Vratišinec za period 2020. do 2024. godine 

1. Osnovni podaci o naručitelju: 

Naručitelj: Općina Vratišinec 

Adresa: Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec 

Telefon: 040/866-966 

e-mail: opcinavratisinec@gmail.com 

OIB: 01951413656 

2. Predmet natječaja:  

Predmet ovog natječaja je održavanje javnih površina na području Općine Vratišinec za 

period od 2020. do 2024. godine temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. 

Pod održavanjem javnih površina kao komunalne djelatnosti podrazumijeva se 

sakupljanje i odvoz sitnog otpada s javnih površina na uređena odlagališta utvrđena 

prema posebnim propisima, održavanje javnih neuređenih i hortikulturno uređenih 

zelenih površina, pješačkih staza, trgova, parkova, spomen obilježja, dječjih igrališta, 

uključujući i pripadajuću opremu javnih površina. 

Natječajna dokumentacija sa troškovnikom se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Vratišinec svakog radnog dana od 08:00 – 14:00 sati ili na internetskoj 

stranici Općine Vratišinec: www.vratisinec.hr 

3. Mjesto izvršenja:  područje Općine Vratišinec – javne površine u naseljima Vratišincu, 

Gornjem Kraljevcu i zaseoku Remis 

4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: Ugovor se sklapa na vremensko razdoblje od 4 

(četiri) godine 

5. Vrsta i opseg poslova: poslovi održavanja javnih površina specificirani su u troškovniku 

- naknadu plaća Općina Vratišinec ponuditelju prema ponudbenom troškovniku, 

mjesečno prema ispostavljenim ulaznim računima. 
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6. Cijena ponude: cijena se određuje sukladno troškovniku ovog Natječaja u kunama 

7. Jamstvo za ozbiljnost ponude: bjanko zadužnica u iznosu od 50.000,00 kuna ovjerena 

kod javnog bilježnika 

8. Sadržaj ponude (isprave koje su potrebne kao prilog ponudi s rokom važenja 

ponude):  

ponuda treba biti sastavljena na hrvatskom jeziku i nije dopušteno davanje varijanti 

(inačice). Ponuda mora biti uvezena u cjelinu i to jamstvenikom s otisnutim pečatom 

ponuditelja na poleđini ponude. Ponuda mora biti numerirana na način da svaka stranica 

sadrži redni broj stranice kroz ukupni broj stranica. Ponuda treba sadržavati slijedeće 

priloge:  

 Ponudbeni list s rokom važenja ponude koji je minimalno 60 dana (Obrazac 1) 

 Ponudbeni troškovnik (Obrazac 2) 

 Dokaz da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti – Ispravu o upisu u 

obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj 

registriran za obavljanje komunalne djelatnosti ( ne stariji od 6 mjeseci od dana objave 

natječaja)  

 Financijsku dokumentaciju – dokaz o solventnosti – dokument koji izdaju banke ili 

druge financijske institucije (BON -2 ili SOL -2) koji se odnosi na glavni račun 

ponuditelja, kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Ponuditelj mora 

dokazati da račun nije bio u blokadi više od 15 dana u prethodnih 6 mjeseci od 

posljednjeg dana za dostavu ponuda 

 Potvrdu porezne uprave o stanju duga – dokazi o plaćenim porezima i doprinosima ne 

starija od 30 dana od dana objave natječaja 

 Dokaze o nekažnjavanju – izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja 

sukladno Zakonu o javnoj nabavi ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja 

(Obrazac 3) 

 Načine dokazivanja sposobnosti – pisane izjave: (obrasci se mogu preuzeti  na web 

stranici općine ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec) 

 Izjava da je proučena troškovnička dokumentacija te da nema nejasnih elemenata za 

formiranje cijena (Obrazac 4) 

 Izjava da će u slučaju potrebe staviti na raspolaganje svoje zaposlenike za hitne i 

nepredviđene radove (Obrazac 5) 

 Izjava da će po sklapanju ugovora o obavljanju komunalnih poslova u roku od sedam (7) 

dana dostaviti policu osiguranja od mogućih šteta trećim licima za svaku ugovornu 

godinu u visini od najmanje 10% ugovorene cijene (Obrazac 6) 

 Izjava da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dostaviti u 

roku od sedam (7) dana od dana zaključenja ugovora potpisanu i ovjerenu kod javnog 

bilježnika solemniziranu zadužnicu za svaku ugovorenu godinu na iznos u visini od 25% 

ugovorene cijene (Obrazac 6) 

 Potvrda da nema nepodmirenih obveza prema Općini Vratišinec (Obrazac 7) 

 Dokaz tehničke i stručne sposobnosti koja se traži u dokumentaciji – Izjava o 

dosadašnjim poslovima o predmetu natječaja (Obrazac 8), Izjava o popisu opreme 

(Obrazac 9), Izjava o popisu i strukturi zaposlenih (Obrazac 10) 



 Izjava da će se ugovorene cijene temeljene na Ponudbenom troškovniku i potpisanom 

ugovoru primjenjivati bez promjena u cijelom vremenu trajanja ugovora (Obrazac 11)  

 Druge priloge i odredbe sukladno natječajnoj dokumentaciji. 

9. Način, mjesto i rok podnošenja ponuda:  

- ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Vratišinec, Dr. Vinka 

Žganca 2, 40 316 Vratišinec, neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Vratišinec ili putem pošte preporučeno s naznakom „NE OTVARATI – Natječaj za 

povjeravanje komunalnih poslova – javne površine“ u roku za dostavu ponuda: 15 

dana od dana objave natječaja. Rok za dostavu ponuda je 23.06.2020.g. do 14:00 sati.  

10. Kriteriji (uvjeti za odabir najpovoljnije ponude): Najniža cijena uz obvezu ispunjenja 

svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva), ostalo – definirati ugovorom 

11. Način dokazivanja jamstva: sukladno natječajnoj dokumentaciji 

12. Otvaranje ponuda:  

- Otvaranje ponuda održat će Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i 

provođenje natječaja Općine Vratišinec u vijećnici Općine Vratišinec, Dr. Vinka 

Žganca 2, 40 316 Vratišinec. 

 

U Vratišincu, 08. lipnja 2020.g.                                    Načelnik Općine Vratišinec:  

                                                                                                Zdravko Mlinarić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


