Javni natječaj
aj za preuzimanje i prijevoz pokojnika

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
KA ŽUPANIJA
OPĆINA
INA HRVATSKA DUBICA
Općinski načelnik
KLASA: 363-01/16-01/01
URBROJ: 2176/10-02-16Hrv.Dubica, 11.01.2016. godine
Na temelju članka 5. Odluke o odreñivanju
odre ivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna Općine
ine Hrvatska Dubica, KLASA: 363-05/15-04/01,
363
04/01, URBROJ: 2176/10-02-15-03
2176/10
od 16.12.2015.godine, općinski
ćinski načelnik
na
Općine
ine Hrvatska Dubica, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
NATJE
Predmet javnog natječaja
aja je povjeravanje obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza
pokojnika ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za
koje nije mogućee utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.
Vrijeme trajanja ugovora: 4 (četiri)
(č
godine.
Predmet javnog natječaja
aja su svi poslovi koji se pojave u četverogodišnjem
etverogodišnjem periodu za koji će
biti zaključen
en ugovor o povjeravanju poslova, a koji moraju biti izvršeni u roku od 5 (pet) sati
od obavijesti Izvršitelju
telju o potrebi obavljanja istih.
UVJETI ZA SUDJELOVANJE
Ponuditelji su u ponudi dužni navesti cijenu prijevoza po prijeñenom
prije enom kilometru.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti najmanje sljedeće
sljede isprave:
1. izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg
odgovaraju
registra
ra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj
registriran za obavljanje tražene djelatnosti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
natje
2. BON 1 za posljednje dvije financijske godine iz koje je razvidno da je ponuditelj u tom
razdoblju pozitivno poslovao,

3. BON 2 iz kojeg je razvidno da ponuditelj u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi
računa,
4. potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave nadmetanja, iz
koje je vidljivo da ponuditelj nema dugovanja s osnove javnih davanja,
5. izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja, za sebe i za pravnu
osobu, ne starije od tri mjeseca računajući od dana objave javnog natječaja, da nije
pravomoćno osuñena te da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog sljedećih kaznenih
djela:
- zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevara u gospodarskom poslovanju,
povreda obveze voñenja trgovačkih i poslovnih knjiga, prouzročenje stečaja, pogodovanje
vjerovnika, primanje i davanje mita u postupku stečaja, primanje mita u gospodarskom
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave,
zavaravajuće oglašivanje, utaja poreza ili carine, izbjegavanje carinskog nadzora,
subvencijska prijevara, zlouporaba povlaštenih informacija, zlouporaba tržišta kapitala,
neovlaštena uporaba tuñe tvrtke, odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne,
nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina ili pranje novca,
6. referentnu listu izvršenih ugovora u posljednjih pet godina s priloženim potvrdama
naručitelja o uredno izvršenim radovima,
7. dokaz da imaju potrebnu stručnu i tehničku sposobnost, opremu i ostale ureñaje,
sposobnost voñenja poslova, iskustvo, te odgovarajuće zaposleno osoblje koje može obavljati
predmetne poslove,
8. potvrdu Općine Hrvatska Dubica da je izmirio sve obveze prema Općini Hrvatska Dubica.
Sve isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Ponuda sepodnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovoga javnog natječaja i to
u dvostruko zapečaćenoj kuverti, u pisarnici Općine Hrvatska Dubica neposredno ili
putem pošte preporučeno na adresu:
Općina Hrvatska Dubica
Povjerenstvo za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika
Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica
s naznakom«Javni natječaj- NE OTVARATI».
Otvaranje ponuda održat će se u vijećnici Općine Hrvatska Dubica 29. siječnja 2016. godine,
s početkom u 12,00 sati.
Ponude koje ne sadrže isprave navedene u ovom natječaju, smatrat će se nepravovaljanim i
odbacit će se kao nepravovaljane.
ODLUKA O ODABIRU

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja meñu sposobnim ponuditeljima jest najniža
ponuñena cijena obavljanja navedene djelatnosti, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik. Odluka je upravni akt
protiv koje se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
SKLAPANJE UGOVORA
U roku od 15 dana od izvršnosti odluke o odabiru najpovoljnije ponude općinski načelnik, s
odabranim ponuditeljem, sklopit će ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Hrvatska Dubica.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Mateljak

