Na temelju članka 15.stavaka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br.
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 70/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 4. i 6. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 12/02) i Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje
komunalne
djelatnosti
održavanja
nerazvrstanih
cesta
Klasa:363-02/14-01/1,
Urbroj:2182/17-01-14-01 od 17.lipnja 2014.godine, objavljuje se
JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Biskupija.
1. Naručitelj:
a)Naziv:Općina Biskupija
b)Sjedište: Orlić, Trg I. Meštrovića br.2, 22300 Knin
c)Telefon/felefaks:022/660-332
d)OIB:43969776257
2. Predmet natječaja
Predmet natječaja je komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Biskupija.
3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz točke 2.ovog natječaja sklapa se na
vrijeme od četiri (4) godine od dana zaključenja ugovora.
4. Potrebno jamstvo za ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti naručitelju prilikom potpisivanja ugovora,
instrument osiguranja u vidu jamstva banke za uredno ispunjenje ugovora.
5. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda
Krajnji rok za dostavu ponuda je 14.srpnja 2014.godine do 12:00 sati, bez obzira na
način dostave.
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici s nazivom i
adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom „Održavanje nerazvrstanih
cesta – Ne otvaraj“ na adresu Općina Biskupija, Jedinstveni upravni odjel, Orlić, Trg I.
Meštrovića br.2, 22300 Knin, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana
od 8,00 do 14,00 sati.
U roku za dostavu ponuda ponuditelji mogu dodatnom, pravovaljanom izjavom
izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
Izmjene i dopune dostavljaju se na isti način kao i ponuda.
Otvaranje ponuda izvršiti će se dana 14.srpnja 2014.godine u 12:00 sati u općinskoj
vijećnici općine Biskupija na navedenoj adresi naručitelja.
Otvaranje ponuda će biti javno.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i
osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe i ovlašteni predstavnici naručitelja.
Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni
predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Nepravovremeno prispjele i nepotpune ponude se ne razmatraju.
6. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude je šezdeset (60) dana od dana otvaranja ponuda.

7. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.
8. Preuzimanje natječajne dokumentacije
Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzetu u prostorijama
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Biskupija , Orlić, Trg I. Meštrovića br.2, 22300 Knin,
radnim danom od 8 do 14 sati, za vrijeme trajanje javnog natječaja, te na web stranici
Općine Biskupija www.biskupija.hr.
9. Ostali uvjeti
Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu i poništiti natječaj te pri tome
ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostaviti će se u pisanom obliku svim
ponuditeljima koji su sudjelovali u javnom natječaju u roku 15 dana od dana donošenja
odluke o odabiru.

