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I. UPUTE PONUDITELJIMA
1. PODACI O NARUČITELJU
Naziv naručitelja: OPĆINA ĐULOVAC
Sjedište naručitelja: Đurina 132, 43 532 Đulovac
Matični broj naručitelja: 02554666,
OIB: 83207178681
Broj računa: 2340009-1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382 027
E-pošta: opcina.djulovac@gmail.com
2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA
Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Broj telefona: 043 633 309
Adresa elektroničke pošte: opcina.djulovac@gmail.com, Općina Đulovac, Jedinstveni upravni odjel,
Đurina 132, 43 532 Đulovac.
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja može se obavljati
poštom, telefaksom, elektronički ili na drugi dokaziv način. Naručitelj će pismeno odgovoriti na svaki
zahtjev za pojašnjenjem dokumenata za nadmetanje koji primi najkasnije 3 dana prije krajnjeg roka za
podnošenje ponuda. Naručiteljevi pismeni odgovori poslati će se svim potencijalnim Ponuditeljima
koji su primili Dokumentaciju za nadmetanje, ne navodeći naziv Ponuditelja koji je tražio objašnjenje.
3. OPĆENITO
Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("(Narodne novine br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni teks, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),) i odredbi
Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 4/VII , 10/VII i 8/VIII), općinski načelnik Općine Đulovac donio je o
raspisivanju javnog natječaja za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije,
dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora,
Klasa:363-02/16-04/1, Ur.br:2111/05-03-16-03 od 03.10.2017.) te je sukladno navedenoj Odluci u
Bjelovarskom listu 09.10.2017. objavljen javni natječaj.
4. OPIS PREDMETA NATJEČAJA
Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova
deratizacije na području Općine Đulovac. Pod ovim se podrazumijeva skup različitih mjera koji se
poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja
razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari
i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili
kemijskim mjerama. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja
ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima,za
razdoblje od četiri (4) godine od dana zaključivanja Ugovora. Predmetni poslovi opisani su u
Troškovniku – cjeniku koji je sastavni dio ove natječajne dokumentacije, a trebaju se izvoditi sukladno
pravilnicima i tehničkim normama ukoliko iste postoje za pojedine stavke Troškovnika, tehničkim
propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmetne radove.
Dodatni i naknadni radovi ne mogu se izvoditi ako ovlaštena osoba Ponuditelja ne obrazloži

njihovu opravdanost, specificira ih po vrsti, količini, cijeni i roku, a Naručitelj na temelju toga
ne da svoju suglasnost.

5. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA
Naselja; Bastajski Brđani, Batinjska Rijeka, Batinjani, Borova Kosa, Dobra Kuća, Donja Vrijeska,
Donje Cjepidlake, Đulovac, Gornja Vrijeska, Gornje Cjepidlake, Katinac, Koreničani, Kravljak, Mala
Babina Gora, Mala Klisa, Mali Bastaji, Mali Miletinac, Maslenjača, Nova Krivaja, Potočani, Velika
Maslenjača, Mala Maslenjača, Puklica, Removac, Stara Krivaja, Škodinovac, Velika Babina Gora,
Velika Klisa, Velik Bastaji, Veliki Miletinac, Vukovje.
6. POČETAK I ROK IZVOĐENJA RADOVA I DULJINA TRAJANJA UGOVORA
Početak izvođenja radova je odmah po potpisu Ugovora.
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od od četiri (4) godine od dana zaključivanja
Ugovora.
.
7. ROK, UVJETI I NAČIN PLAĆANJA I OSIGURANJE PLAĆANJA
Plaćanje predmetnih radova osigurano je u Proračunu općine Đulovac.
Obračun izvedenih radova na deratizacije javnih površina na području Općine Đulovac, obračunati će
se na temelju broja tretiranih domaćinstava i cijene tretmana po domaćinstvu , prema Troškovniku, s
tim da će troškove proljetnog tretiranje domaćinstva i javnih površina snositi Općina Đulovac, a
jesensko tretiranje sama domaćinstva.
U cijenu treba uključiti zaštitnu kutiju, meku i rad. Kontrolu i nadzor Obavlja zavod za javno
zdravstvo i sanitarna inspekcija.
8. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
8.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
Naručitelj će obvezno isključiti ponuditelja iz postupka nabave bagatelne vrijednosti bagatelne
vrijednosti u slijedećim slučajevima:
8.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela
prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena
po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.),
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska
prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.),
nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.),
trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko
udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz
Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak
293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba
položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.),
protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) 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.)
DOKAZ: gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave bagatelne
vrijednosti i mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
8.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja
navedenih obveza,
DOKAZ: Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dužan je
dostaviti
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana
početka postupka nabave bagatelne vrijednosti, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne
izdaje potvrda Porezne uprave, ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu 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 ili izjavu s ovjerenim potpisom kod
bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave bagatelne
vrijednosti, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka
ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
8.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
Naručitelj će obvezno isključiti ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvođača iz postupka u
slučaju dostave lažnih podataka pri dostavi dokumenata.
8.2. OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA, TE DOKUMENTI KOJIMA
PONUDITELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Naručitelj će iz postupka isključiti Ponuditelja:
8.2.1. ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako
njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je
obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta,
8.2.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog
postupka, predstečajna nagodba ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog
suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u
sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
DOKAZ: gospodarski subjekt u ponudi dužan je dostaviti:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta
koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave bagatelne
vrijednosti, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke
potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu 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 ili izjavu s ovjerenim potpisom kod
bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave
bagatelne vrijednosti, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga

stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih
okolnosti.
Naručitelj će isključiti ponuditelja, iz postupka javnog natječaja u slučaju iz točke 8.2.1 i 8.2.2.
Ako se dio ugovora daje u podugovor podizvoditelju, potvrda se dostavlja i za podizvoditelja.
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
9. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I DOKAZI SPOSOBNOSTI
Ponuditelj je dužan u okviru ponude dostaviti dokaze koji potvrđuju njegovu sposobnost za izvršenje
Ugovora, redoslijedom kojim su navedeni. Navedena dokumentacija treba Naručitelju pružiti
zadovoljavajući dokaz o tome da Ponuditelj ima pravne, poslovne, financijske i tehničke mogućnosti
potrebne za izvršenje Ugovora, te kvalitetu obavljanja poslova.
Dokumentirani prikaz o sposobnosti Ponuditelja za izvršenje Ugovora mora sadržavati sljedeće:
a) Izvadak iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra za pravne osobe, odnosno izvadak iz
obrtnog registra za fizičke osobe ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja
kojim Ponuditelj dokazuje da je tvrtka Ponuditelja, odnosno obrt registrirana za obavljanje poslova
koji su predmet nabave, da nad tvrtkom Ponuditelja nije pokrenut stečajni postupak te da nije u
postupku likvidacije ili je prestao poslovati.
b) Potvrda nadležne porezne uprave o plaćenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko
i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.
c) Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za ponuditelja fizičku osobu, odnosno
ponuditelja pravnu oosbu i odgovornu osobu ponuditelja ne starije od 3 mjeseca od dana
raspisivanja natječaja.
d) Dokaz kojim se potvrđuje solventnost Ponuditelja, BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana od
dana objave natječaja, ovjereni od financijskih institucija.
e) Dokaz o najmanje tri (3) uredno izvršena ugovora u posljednje tri (3) godine istih ili sličnih i
financijski odgovarajućih poslova, s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova koji
sadrže vrijednost, datum i mjesto izvršenja poslova održavanja javne rasvjete te podatak da su
završeni i izvedeni prema pravilima struke te poslovne reference za predmetne poslove.
f) Izjavu ponuditelja da je sposoban prihvatiti uvjet naručitelja - da je tijekom cijelog
jamstvenog roka, sposoban u roku od najviše dva (2) dana po dojavi bez obzira na vremenske
uvjete i dob dana, otkloniti nedostatke čija narav predstavlja opasnost za ljude i imovinu (pad
stupa, pad svjetiljke, pad zračnog kabela i sl.).
g) Izjavu gospodarskog subjekta o stručnoj spremljenosti svojih radnika (broj kvalifikacijska
struktura radnika),
h) Jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza.
Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti pisanu izjavu kojom izjavljuje da će, u slučaju odabira
njegove ponude, prilikom sklapanja Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u
obliku bankarske garancije ili ovjerene bjanko zadužnice u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa
Ugovora. Bankarska garancija ili ovjerena bjanko zadužnica mora biti bezuvjetna na „prvi poziv”
i „bez prigovora” u visini od 20.000,00 kn sa pripadajućim PDV-om. Bankarska garancija ili
ovjerena bjanko zadužnica mora ostati pravovaljana do dana isteka Ugovora, a protestirati
(naplatiti) će se u slučaju povrede ugovornih obveza.
i)

Izjava o obvezi otklanjanja pojedinih nedostataka ili poduzimanja potrebnih radnji u
ugovorenom roku.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14 i 110/15 ) i Zakonu o obveznim
odnosima (Narodne novine broj 35/05 , 41/08, 125/11 i 78/15 ), odabrani Ponuditelj je, u slučaju
postojanja materijalnih nedostataka na isporučenom odnosno ugrađenom proizvodu, dužan o
svom trošku ukloniti nedostatak na isporučenom odnosno ugrađenom proizvodu na način da
proizvod s nedostatkom zamijeni novim, iste marke i tipa sukladno Troškovniku iz ponude, bez
dodatno obračunatih i fakturiranih troškova.
j) Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za obavljanje DDD mjere sukladno članku
2. stavak 3. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje
obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („Narodne novine”, br. 35/07).
k) Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta
za vozilo za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu
ljudi – životinjskih lešina Kategorije 1, sukladno članku 21. stavak 5. Pravilnika o načinu
provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine”, br. 35/07) i
članku 100. i 102. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine”, br. 82/13).
l) Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta
za sabiralište nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi za sakupljanje i privremeno skladištenje
materijala Kategorije 1, sukladno članku 21. stavak 5. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine”, br. 35/07) i članku 100. i 102. Zakona
o veterinarstvu („Narodne novine”, br. 82/13).
10. OBLIK PONUDE, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponude koje ne budu sadržavale gore navedene zahtjeve iz natječajne dokumentacije, nepotpune
ponude kao i ponude koje nisu pravovremeno dostavljene odnosno kasnije prispjele ponude,
ponude koje nisu propisano dostavljene ili označene neće se uzeti u razmatranje. Svi dokazi o
sposobnosti Ponuditelja prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.
Prethodno navedenu dokumentaciju treba izraditi u papirnatom obliku, te čitko popuniti, potpisati
i ovjeriti pečatom (žigom) pravne, odnosno fizičke osobe. Stranice ponude se označavaju rednim
brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj
stranice. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom s otisnutim pečatom Ponuditelja, na
način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
10. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom i adresom
Naručitelja neposredno naručitelju ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu
Naručitelja:
OPĆINA ĐULOVAC
Jedinstveni upravni odjel ,Đurina 132, 43 532 Đulovac
“komunalni oslovi deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Đulovac– ne
otvaraj”
a) Rok za dostavu ponude je 9. studeni 2017. godine do 12:00 sati.
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditeljima.
b) U roku za dostavu ponude Ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom
izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se
na isti način kao i ponuda.
c) Ponude se otvaraju 9. studenog 2017. godine u 12:00 sati, na adresi Naručitelja: Općina Đulovac,
Đurina 132 (prostorija vijećnice).

11. TROŠKOVI PONUDE
Ponuditelj snosi troškove vezane uz pripremu i podnošenje ponude. Općina Đulovac ni u kojem
slučaju nije odgovorna ili dužna snositi te troškove, bez obzira na vođenje ili ishod natječaja.
12. NAČIN IZRAČUNA CIJENE ZA PREDMET NABAVE, SADRŽAJ CIJENE ,
NEPROMJENJIVOST CIJENE ILI NAČIN PROMJENE CIJENE
Troškovnik –cjenik je sastavni dio natječajne dokumentacije.
U original troškovnik iz ponudbene dokumentacije treba čitko unijeti jedinične cijene.
Ako Ponuditelj ne ispuni sve tražene stavke iz Cjenika-Troškovnika , ili promjeni tekst ili
količine navedene u Troškovniku –cjeniku takav će se Troškovnik-cjenik smatrati nepotpunim i
nevažećim, a ponuda neprihvatljiva.
Cijena ponude se izražava za cjelokupni predmet nabave. U cijenu ponude moraju se uračunati svi
troškovi (primjerice troškovi prijevoza, dostave i slično) i popusti bez poreza na dodanu
vrijednost.
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Cijena ponude piše se
brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen
slovima.
Količine navedene u troškovniku su promjenjive, što ovisi o Programu održavanja komunalne
infrastrukture, koji se donosi krajem godine za iduću godinu, te o Izmjenama Programa koje se
donose tijekom godine.
Ukoliko tijekom trajanja ugovora dođe do povećanja cijene elemenata na temelju kojih je
određena cijena ugovorenih poslova za više od 5% (pet posto), izvođač može tražiti reviziju cijena
te u tom slučaju Naručitelju dostavlja novi predloženi cjenik. Revizija cijena nije moguća u prvoj
godini važenja ugovora.
13. VALUTA U KOJOJ CIJENA PONUDE MOŽE BITI IZRAĐENA
Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.
14. ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana objave javnog natječaja.
15. KRITERIJ ODABIRA PONUDE
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude uz uvjet da su zadovoljeni svi
ostali uvjeti određeni natječajem i natječajnom dokumentacijom.
16. STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Đulovac, Đurina 132, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, u
vrijeme trajanja javnog natječaja .
17. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU
Rok za donošenje odluke iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude, odnosno od dana
završetka natječaja.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja otvara ponude, obavlja pregled i ocjenu istih, utvrđuje
koja je ponuda prihvatljiva i sa najnižom cijenom, sastavlja izvješće o svom radu i daje prijedlog
za odabir samo jedne najpovoljnije ponude između prihvatljivih ponuda načelniku Općine
Đulovac. Načelnik Općine Đulovac zaključkom utvrđuje prijedlog za odabir najpovoljnije ponude
i dostavlja ga Općinskom vijeću Općine Đulovac na konačno donošenje Odluke o izboru

ponuditelja sa kojim će se sklopiti pisani ugovor za obavljanje predmetnih komunalnih poslova,
zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Općinsko vijeće Općine Đulovac donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. Općinsko vijeće Općine Đulovac može donijeti
odluku i o neprihvaćanju niti jedne ponude.
Na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Đulovac o izboru osobe, načelnik Općine Đulovac

sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja
javne rasvjete na cijelom području Općine Đulovac koji obvezatno sadrži:
-

djelatnost za koju se sklapa ugovor,
vrijeme na koje se sklapa ugovor,
vrstu i opseg poslova,
način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana poziva zaključiti ugovor o održavanju
javne rasvjete, uz koji, kao jamstvo ispunjenja ugovora mora priložiti bjanco potpisanu mjenicu s
mjeničnom očitovanjem, kao i presliku police osiguranja iz djelatnosti - za osiguranje od šteta
koje bi u obavljanju predmetnih poslova mogle nastati. Ako izabrani ponuditelj u roku od 15
dana od dana poziva na potpisivanje Ugovora ne donese bjanco potpisanu mjenicu s mjeničnim
očitovanjem i presliku police osiguranja iz djelatnosti, ugovor neće moći potpisati, te će se
smatrati da je odustao od potpisa ugovora. Obavljanje predmetne djelatnosti bit će povjereno
slijedećoj osobi koja je dostavila najpovoljniju ponudu ili će se poništiti javni natječaj.

18. POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Đulovac o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti
upravni spor.
19. OSTALO
Na sve ono što nije regulirano ovim Uputama, primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
teks, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

II. TEKST JAVNOG NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:363-02/17-04/3
Ur.br:2111/05-03-17-03
Đulovac, 9. listopad 2017.
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni teks, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka
18. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII) članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 2/XII),i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanja ponuda za
obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području
Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora, Klasa:363-02/16-04/1, Ur.br:2111/05-03-16-03,
Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina

na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora
1. Naziv naručitelja: OPĆINA ĐULOVAC
Sjedište naručitelja: Đurina 132, 43 532 Đulovac
Matični broj naručitelja: 02554666,
OIB: 83207178681
Broj računa:IBAN:HR91 2340009 1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382
2 Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije,
dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora ,
za razdoblje od četiri (4) godine od dana zaključivanja Ugovora.
3. Prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) Naziv i točnu adresu ponuditelja,
b) Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar u
izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od šest mjeseci do dana objave natječaja,
c) Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za obavljanje DDD mjere sukladno članku 2.
stavak 3. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju
djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje
zaraznih bolesti pučanstva („Narodne novine”, br. 35/07).
d) Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta za vozilo za
sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi – životinjskih
lešina Kategorije 1, sukladno članku 21. stavak 5. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine”, br. 35/07) i članku 100. i 102. Zakona o
veterinarstvu („Narodne novine”, br. 82/13).
e) Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta za
sabiralište nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi za sakupljanje i privremeno skladištenje materijala
Kategorije 1, sukladno članku 21. stavak 5. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije,

dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine”, br. 35/07) i članku 100. i 102. Zakona o veterinarstvu
(„Narodne novine”, br. 82/13).
4. Natječaj se provodi prema ponudbenom troškovniku naručitelja.
5. Ugovor se sklapa na rok od četiri godine od potpisivanja ugovora.
6. Početak radova je po potpisivanju ugovora, a završetak radova je 30 dana od isteka važenja ugovora
iz prethodne točke.
7. Obračun izvedenih radova obavljat će se temeljem privremenih situacija i okončanog obračuna,
odnosno zapisnika o stvarno izvedenim radovima i ugovornim jediničnim cijenama kojeg izrađuje
izvođač, a ovjerava ovlaštena osoba naručitelja koja za naručitelja obavlja nadzor (nadzorni organ), a
kod manjih intervencija isto može ovjeriti i komunalni redar.
8. Plaćanje izvršenih radova ispunjava se prema ispostavljenim privremenim situacijama, odnosno
ovjerenom zapisniku o stvarno izvedenim radovima, u roku od trideset dana po ovjeri istih i dostavi
naručitelju, na žiro-račun izvođača.
9. Jamstvo za izvršenje ugovorenih obaveza: bankovna garancija, na 10% vrijednosti ugovora.
10. Rok za dostavu ponude je 15 dana od objave obavijesti o raspisivanju natječaja, odnosno do 09.
studenog 2017. g. do 12,00 sati.
11. Rok važenja ponude je 60 dana od objave natječaja.
12. Ponuditelj za sudjelovanje u javnom natječaju treba dostaviti ponudu na obrascima koji su
objavljeni na web stranicama Općine Đulovac. Sve navedene isprave dostavljaju se u izvorniku ili
ovjerenom presliku.
13. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u vrijeme
trajanja javnog natječaja, zatražiti poštom, ili na web stranici Općine Đulovac (www.djulovac.hr).
14. Ponuda sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima navedenim u natječajnoj dokumentaciji
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac na adresu: Općina Đulovac, Đurina 132,
43 532 Đulovac u zapečaćenoj omotnici, neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom: »Ne
otvarati – ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih
površina na području Općine Đulovac«
15. Kriterij za odabir ponude – izvođača je najniža cijena uz ispunjavanje svih uvjeta određenih
javnim natječajem.
16. Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 09.11.2017. g.
u 12:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac .
17. Na temelju pristiglih ponuda općinski načelnik će utvrditi prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja te je uputiti Općinskom vijeću na donošenje. Odluku o odabiru ili poništenju s preslikom
zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju preporučenom
poštom s povratnicom.
18. Općinsko vijeće može donijeti odluku o neprihvaćanju niti jedne ponude. Kasnije prispjele i
nepotpune ponude neće se razmatrati.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

Prilog III.
PONUDBENI LIST
PONUDA br. ______________
1. NARUČITELJ
Naziv:

OPĆINA ĐULOVAC

Sjedište:

Đurina 132, ĐULOVAC

2.

PONUDITELJ

Naziv i sjedište ponuditelja:
Adresa:
OIB:
Poslovni (žiro) račun:
BROJ RAČUNA (IBAN):
Ponuditelj je u sustavu PDV-a
(zaokružiti):
Adresa e-pošte:
Kontakt osoba ponuditelja:
Broj telefona:

3. PREDMET NABAVE
Javni natječaj objavljen u „Bjelovarskom listu“ klasa: 363-02/1704/3, urbroj:2111-05/-03-17-03 od 09.10.2017. za obavljanje
Naziv predmeta javnog natječaja komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog
Ugovora
4.CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE
Cijena ponude (bez PDV-a):
Iznos PDV-a:
Cijena ponude (sa PDV-om):

U Đulovcu , ______________2017. godine.
ZA PONUDITELJA:
____________________________________
(Ime i prezime ovlaštene osobe)
M.P.
_______________________________
(Potpis ovlaštene osobe

PRILOG IV.

NARUČITELJ: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac
PREDMET NABAVEIZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA
PONUDITELJA

ZA

ISKLJUČENJE

Temeljem članka 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11 ,83/13
i 143/13) i čl. 9. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti bagatelne vrijednost,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) ovlaštena osoba po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta daje slijedeću:
IZJAVU
Ja,
__________________________________________________________________________________
(ime i prezime, OIB)

__________________________________________________________________________________
(adresa stanovanja, mjesto)

broj osobne iskaznice _____________________ izdane od ____________________________
kao ovlaštena osoba za zastupanje________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

___________________________________________________________________________
pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene osobno niti protiv prethodno
navedenog gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih
kaznenih djela: a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u
postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.),
pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.),
primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za
trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja (članak/ 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.),
prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a),
davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.),
zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.),
protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) 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 ______________________, __________ 2016. godine
______________________________________
M.P.

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

Napomena: Ukoliko ponuditelja po zakonu zastupaju dvije ili više osoba svi daju izjavu o nekažnjavanju. Izjava
se daje ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili javnog bilježnika. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje
gospodarskog subjekta mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.

PRILOG V.

Naručitelj:
OPĆINA ĐULOVAC, Đurina 132, 43 532 Đulovac
Matični broj naručitelja: 02554666,
OIB: 83207178681
Broj računa:IBAN:HR91 2340009 1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382 027
E-pošta: opcina.djulovac@gmail.com
Predmet javnog natječaja:
Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora , za razdoblje
od četiri (4) godine od dana zaključivanja Ugovora.
Podaci o ponuditelju:
Naziv:_____________________________________________________________________________
Sjedište: ___________________________________________________________________________
Matični broj : ___________________________; OIB: ______________________________________
Telefon:________________________________; Telefaks:___________________________________
IZJAVA
o prihvaćanju uvjeta iz javnog natječaja i natječajne dokumentacije
U postupku javnog natječaja za izbor osobe za usluge komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije
i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora koji provodi
Općina Đulovac,
Ponuditelj _________________________________________________________________________
(naziv Ponuditelja)
izričito izjavljuje da prihvaća sve uvjete iz objavljenog javnog natječaja i uvjete iz natječajne
dokumentacije za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih
površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora, a naročito u dijelu koji se odnosi
na rok izvršenja radova, način plaćanja, kvalitetu radova, te ostale uvjete iz natječajne dokumentacije,
a što Ponuditelj potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe.
U ________________________ , _____________ 2017. godine.
ZA PONUDITELJA:
____________________________________
(Ime i prezime ovlaštene osobe)

M.P.
____________________________________
(Potpis ovlaštene osobe)

PRILOG VI.

Naručitelj:
OPĆINA ĐULOVAC, Đurina 132, 43 532 Đulovac
Matični broj naručitelja: 02554666,
OIB: 83207178681
Broj računa:IBAN:HR91 2340009 1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382 027
E-pošta: opcina.djulovac@gmail.com
Predmet javnog natječaja:
Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora , za razdoblje
od četiri (4) godine od dana zaključivanja Ugovora.
Podaci o ponuditelju:
Naziv:_____________________________________________________________________________
Sjedište: ___________________________________________________________________________
Matični broj : ___________________________; OIB: ______________________________________
Telefon:________________________________; Telefaks:___________________________________
Internetska adresa:___________________________________________________________________

IZJAVA
o davanju jamstva za izvršenje ugovorenih obveza

Ovom izjavom ovlaštena osoba ponuditelja ____________________________________________
(ime i prezime)
izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će NARUČITELJU, ukoliko bude izabran
i bude s naručiteljem sklopio ugovor o obavljanju poslova iz predmeta natječaja, dati jamstvo za
izvršenje ugovorenih obveza u vidu bankarske garancije ili ovjerene bjanko zadužnice u visini od
20.000,00 kn sa pripadajućim PDV-om.
U ______________________ , _____________ 2017. godine.
ZA PONUDITELJA:
_________________________________
(Ime i prezime ovlaštene osobe)

M.P.

__________________________________
(Potpis ovlaštene osobe)

PRILOG VII.

Naručitelj:
OPĆINA ĐULOVAC, Đurina 132, 43 532 Đulovac
Matični broj naručitelja: 02554666,
OIB: 83207178681
Broj računa:IBAN:HR91 2340009 1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382 027
E-pošta: opcina.djulovac@gmail.com
Predmet javnog natječaja:
Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora , za razdoblje
od četiri (4) godine od dana zaključivanja Ugovora.
Podaci o ponuditelju:
Naziv:_____________________________________________________________________________
Sjedište: ___________________________________________________________________________
Matični broj : ___________________________; OIB: ______________________________________
Telefon:________________________________; Telefaks:___________________________________
Internetska adresa:___________________________________________________________________

IZJAVA
ponuditelja da će zamijeniti o svom trošku neodgovarajući ugrađeni proizvod
Ovom izjavom ovlaštena osoba ponuditelja ___________________________________________
(ime i prezime)
izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će NARUČITELJU, ukoliko bude s
naručiteljem sklopio ugovor o obavljanju poslova iz predmeta natječaja, isporučivati ispravne
proizvode, te da će ih u slučaju da su isti neodgovarajući, nenamjenski ili niske kvalitete, zamjeniti
sa novim ispravnim, visoke odnosno odgovarajuće kvalitete i to o svom trošku i u najkraćem
vremenskom roku.

U ______________ ____ ___ ____ , _____________ 2017. godine.

ZA PONUDITELJA:
____________________________
(Ime i prezime ovlaštene osobe)

M.P.
____________________________
(Potpis ovlaštene osobe)

PRILOG XIII.

Naručitelj:
OPĆINA ĐULOVAC, Đurina 132, 43 532 Đulovac
Matični broj naručitelja: 02554666,
OIB: 83207178681
Broj računa:IBAN:HR91 2340009 1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382 027
E-pošta: opcina.djulovac@gmail.com
Predmet javnog natječaja:
Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora , za razdoblje
od četiri (4) godine od dana zaključivanja Ugovora.
Podaci o ponuditelju:
Naziv:_____________________________________________________________________________
Sjedište: ___________________________________________________________________________
Matični broj : ___________________________; OIB: ______________________________________
Telefon:________________________________; Telefaks:___________________________________

STRUKTURA ZAPOSLENIKA
koje će ponuditelj angažirati na poslovima iz ponude-predmeta javnog natječaja
(dokaz o stručnoj opremljenosti ponuditelja)
Redni
broj

Struktura

Broj

Ukupan staž
( godina )

Iskustvo na istim ili
sličnim poslovima
( godine )

Napomena

Ponuditelj:
__________________________
(mjesto i datum)

M.P.

________________________
(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG IX.

Naručitelj:
OPĆINA ĐULOVAC, Đurina 132, 43 532 Đulovac
Matični broj naručitelja: 02554666,
OIB: 83207178681
Broj računa:IBAN:HR91 2340009 1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382 027
E-pošta: opcina.djulovac@gmail.com
Predmet javnog natječaja:
Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora , za razdoblje
od četiri (4) godine od dana zaključivanja Ugovora.
Podaci o ponuditelju:
Naziv:_____________________________________________________________________________
Sjedište: ___________________________________________________________________________
Matični broj : ___________________________; OIB: ______________________________________
Telefon:________________________________; Telefaks:___________________________________
IZJAVA
o prihvaćanju Ugovora o povjeravanju poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih
površina na području Općine Đulovac
U postupku javnog natječaja za izbor osobe za poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih
površina na području Općine Đulovac koji provodi Općina Đulovac,
Ponuditelj _________________________________________________________________________
(naziv Ponuditelja)

izričito izjavljuje da prihvaća sve uvjete iz Ugovora o povjeravanju poslova deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac.

a što Ponuditelj potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe.
U ________________________ , _____________ 2017. godine.
ZA PONUDITELJA:
____________________________________
(Ime i prezime ovlaštene osobe)

M.P.
____________________________________
(Potpis ovlaštene osobe)

Prilog X. Troškovnik

TROŠKOVNIK
komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području
Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora

I. Podaci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja:
Adresa:
MB/OIB
IBAN:

III. Podaci o voditelju poslova
Ime i prezime:
Adresa:
Pozicija:
Kontakt telefon:
IV. Cijena usluge:
Opis usluge
Individualni
stambeni
objekti
sa
dvorištem i okućnicom
Stambena zgrada s najviše pet stanova

Količina
rodenticida u kg
1

Cijena bez
PDV-a

Cijena s
PDV-om

1

Objekti javne namjene (škole,vrtići
sportski objekti i dr.)
Javne
gradske
površine
(zelene
površine,trgovi, parkovi i dr.)
Deponije otpada

1

Napušteni objekti

1

1
1

U ;____________________________2017.
Potpis i Pečat ponuditelja

____________________________

XI. prijedlog Ugovora:
Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po
Općinskom načelnik Dragi Hodaku (u daljnjem tekstu: Naručitelj)
i
OIB:______________, zastupano po direktoru _____________( u daljnjem tekstu Izvršitelj )
zaključili su u Đulovcu, dana ____________ 2017.godine

UGOVOR
o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
na području Općine Đulovac

UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Stranke prethodno suglasno utvrđuju slijedeće:
da je predmet ovog Ugovora obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora, određene temeljem
Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII),
da je načelnik Općine Đulovac donio Odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje
komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Đulovac na
temelju pisanog ugovora (Klasa: 363-01/17-04-1, Urbroj: 2111/05-03-17-03 od 03.10.2017.)
da je Općina Đulovac u Bjelovarskom listu od 09.10.2017. objavila javni natječaj za
prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova
deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora
da je nakon provedenog javnog natječaja Općinsko vijeće Općine Đulovac na ____. sjednici,
od __________ 2017.,g. donijelo Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Đulovac na temelju pisanog
ugovora, KLASA: __________, URBROJ: ______________, kojom Odlukom se Izvođaču
povjeravaju komunalni poslovi deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine
Đulovac na temelju pisanog ugovora, obrazlažući svoju odluku time što je ponuda
spomenutog Izvođača najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom.
I.

DJELATNOST ZA KOJU SE SKLAPA UGOVOR,

Članak 2.
Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima poslove obavljanja komunalnih poslova deratizacije,
dezinsekcije i dezinfekcije na području cijele Općine Đulovac.
Predmetni poslovi opisani su u Troškovniku – cjeniku koji je sastavni dio ovog Ugovora a trebaju se
izvoditi sukladno pravilnicima i tehničkim normama ukoliko iste postoje za pojedine stavke
Troškovnika, tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na
predmetne radove.

Dodatni i naknadni radovi ne mogu se izvoditi ako ovlaštena osoba Ponuditelja ne obrazloži njihovu
opravdanost, specificira ih po vrsti, količini, cijeni i roku, a Naručitelj na temelju toga ne da svoju
suglasnost.
II.

POČETAK I ROK IZVOĐENJA RADOVA I DULJINA TRAJANJA UGOVORA
Članak 3.

Početak izvođenja radova je odmah po potpisu Ugovora.
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od četiri (4) godina od dana zaključenja Ugovora.
III. ROK, UVJETI I NAČIN PLAĆANJA I OSIGURANJE PLAĆANJA
Članak 4.
Za sve radove opisane i označene u točci 2. ovog Ugovora , Naručitelj duguje Izvođaču naknadu
prema cijenama koje je Izvođač utvrdio u svojem troškovniku-cjeniku za obavljanja komunalnih
poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Đulovac , koji troškovnik čini
sastavni dio ovog Ugovora.
Članak 5.
Ugovorne strane su suglasne da Izvođač može , nakon isteka roka od godinu dana od dana sklapanja
ovog Ugovora , zahtijevati povećanje ugovorenih cijena , ako bi se od mjeseca i godine sklapanja ovog
Ugovora povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena ugovorenih poslova za više od
5% ( pet posto), te će Naručitelju prijaviti promjenu cijene i dostaviti mu novi predloženi Troškovnik.
Izvođač je dužan pri svakoj promjeni cijene, izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost
Naručitelja i to najkasnije 30 dana prije njezine primjene.
Naručitelj je dužan u roku od 15 dana od dana prijema prijave novog cjenika Izvođača , kojim
cjenikom se mijenjaju ugovorene cijene sadržane u Cjeniku radova na komunalnim poslovima
deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Đulovac .
Ukoliko Naručitelj u roku od 15 dana od dana prijema prijave novog cjenika Izvođača o promjeni
ugovorenih cijena pismeno ne obavijesti Izvođača o tome prihvata li ili odbacuje predloženi novi
cjenik, smatrat će se da je Naručitelj suglasan sa novim Troškovnikom Izvođača.
Članak 6.
Izvođač se obvezuje otpočeti s ugovorenim radovima odmah po narudžbi Naručitelja.
Izvođenje potrebnih radova po ovom Ugovoru moguće je odgađati samo u slučaju nepredviđenih
okolnosti koje se mogu podvesti pod višu silu i u tom slučaju. Izvođač mora odmah obavijestiti
Naručitelja o nastupu takvih okolnosti s utvrđenjem eventualnog roka za izvođenje radova. Isto tako,
Izvođač snosi štetne posljedice za slučaj da ne obavijesti Naručitelja o nastupu navedenih okolnosti
koje dovode u pitanje izvođenje radova u primjerenom roku.
Članak 7.
Plaćanje predmetnih radova osigurano je u Proračunu općine Đulovac.
Obračun izvedenih radova na obavljanju komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
na području Općine Đulovac, obračunati će se na temelju broja tretiranih domaćinstava i cijene
tretmana po domaćinstvu , prema cijenama koje je Izvođač utvrdio u svojem troškovniku - cjeniku za
obavljanja komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Đulovac.
Nakon završetka radova izvoditelj radova će naručitelju ispostaviti račun prema stvarno izvedenim
radovima.
Račun će se ispostaviti na temelju pisane ovjere ovlaštene osobe naručitelja kojom se potvrđuje
preuzimanje radova na obavljanju komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na
području Općine Đulovac, prema broju tretiranih domaćinstva i cijene tretmana po domaćinstvu .

Naručitelj ima pravo u roku 8 dana od dana primitka računa podnijeti izvođaču radova prigovor na
primljeni račun.
Izvoditelj radova je dužan izjasniti se o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
Prigovor ne odgađa plaćanje računa u onome dijelu koji nije osporen.
IV. JAMSTVO IZVRŠITELJA O ISPUNJENJU UGOVORA
Članak 8.
Izvršitelj je obvezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bankarske garancije u
roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora. Bankarska garancija mora biti bezuvjetna na „prvi
poziv” i „bez prigovora” u visini od 20.000,00 kuna sa pripadajućim PDV-om. Bankarska garancija
mora ostati pravovaljana do dana isteka Ugovora, a protestirati (naplatiti) će se u slučaju povrede
ugovornih obveza.
V. PRESTANAK UGOVORA
Članak 9.
Ovaj ugovor prestaje:
1. istekom roka na koji je ugovor sklopljen,
2. ukoliko Izvršitelj ne dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bankarske
garancije u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora.
3. prestankom pravne osobe izvoditelja radova
4. sporazumom ugovornih strana
5. otkazom ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
Ovaj ugovor može prestati i prije isteka roka ukoliko se ugovorne strane suglase o uvjetima i načinu
prestanka ugovora kao i naknadi štete strani kojoj prestankom ugovora ista nastaje.
Ukoliko ugovor prestaje otkazom ugovora jedne od ugovornih strana bez suglasnosti druge ugovorne
strane ista pridržava pravo potraživanja naknade štete.
VI. RIJEŠAVANJE SPOROVA
Članak 10.
Ugovorne strane su suglasne da sva sporna pitanja rješavaju sporazumno temeljem važećih zakonskih
odredbi i važećih odluka donesenih od strane Općine Đulovac, a ukoliko do sporazuma nije moguće
doći ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Daruvaru.

VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorena strana zadržava po
dva (2).
ZA IZVOĐAČA:
Direktor
_____________________________

ZA NARUČITELJA:
Općinsko načelnik
_____________________________
(Drago Hodak)
KLASA:
URBROJ:2111/05-03-17-03
Đulovac, ____________ 2017.

