REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA LUDINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa: 363-01/18-01/40
Urbroj: 2176/19-03-18-2
Velika Ludina, 13.07.2018.
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ br. 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 i 36/15), članka 21. Odluke
o obavljaju komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Ludina („Službene novine
Općine Velika Ludina“ br. 2/16) i Odluke općinskog načelnika o provedbi postupka nabave
autobusne stanice (Klasa: 363-01/18-01/40, Urbroj: 2176/19-01-18-1 od 12.07.2018.)
Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina upućuje
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave: NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA KANALIZACIJSKIH OTVORA ŠAHTA.
Procijenjena vrijednost nabave u jednoj godini: _16.000,00 kuna bez PDV-a.
2. PODACI O NABAVI
- način izvršenja: prema troškovniku
- rok sklapanja ugovora: 30 dana
- rok valjanosti ponude: minimum 30 dana
- kriterij za odabir ponude: najniža cijena.
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- podatke o ponuditelju (puni naziv, adresu, IBAN žiro-račun, OIB, MB – MBG, odgovornu
osobu),
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti,
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za posljednji mjesec (Porezna uprava, HZMO,
HZZO),
- izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti gospodarstva.
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4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Troškovniku iz ovog Poziva, a koji je potrebno dostaviti ispunjen i
potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne
ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Ponude se podnose osobno na adresu Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, neposredno ili
putem pošte preporučeno, s naznakom: “NE OTVARAJ - ZA NABAVU USLUGE
ČIŠĆENJA KANALIZACIJSKIH OTVORA - ŠAHTA“.
Rok za dostavu ponude: _19.07.2018.
Otvaranje ponuda bez prisutnosti ponuditelja održat će se 20.07.2018. godine u 08,00
sati u vijećnici Općine Velika Ludina.
Ponude koje ne sadržavaju tražene isprave navedene u Pozivu za dostavu ponude, smatrat će
se nepravovaljanim i odbaciti kao nepravovaljane.
5. OSTALO
Odabir najpovoljnijeg ponuditelja provest će se prema sljedećim mjerilima: najniža ponuđena
cijena po troškovniku.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti prijedlog za odabir najpovoljnije ponude
te ga uputiti Općinskom vijeću Općine Velika Ludina radi donošenja odluke o izboru
ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor.
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti
ponuditelju u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća o odabiru.
Odluka o izboru ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor, upravni je akt i protiv te odluke ne
može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Načelnik Općine Velika Ludina zaključit će ugovor s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem
u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća.
Pročelnik:
Dostaviti:
1. GRADNJA ILIĆ d.o.o.
Obrtnička 128/A,
44316 VELIKA LUDINA;
2. ŠTIBRIĆ d.o.o.
Kolodvorska 91,
44317 POPOVAČA;
3. PODGORSKI USLUGE d.o.o.,
Konščani 43,
10315 NOVOSELEC;
4. S p i s

Marta Kucelj, dipl.oec.
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