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DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 
 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE HUM NA SUTLI 

 
 
I. OBVEZNI UVJETI NADMETANJA I UPUTE ZA IZRADU PONUDE 
 
NAPOMENA:  

Na postupak ovog javnog natječaja primjenjuje se Zakon o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 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, 36/15), 
Odluka o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz 
Proračuna Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj  
49a/17). 

 

1. Opći podaci  o naručitelju 
 

1.1. Naziv naručitelja: Općina Hum na Sutli 
1.2. Sjedište: Hum na Sutli 175, Hum na Sutli 49231 
1.3. Kontakt telefon:. 049/382-382 
1.4. OIB: 61743726362 
1.5. internet stranica: www.humnasutli.hr 
1.6. elektronička pošta: pisarnica@humnasutli.hr  
1.7. Kontakt osoba: Jelena Posilović, ing.građ.  

 
2. Podaci o predmetu natječaja 

 
2.1. Predmet javnog natječaja:  Obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete  

na području Općine Hum na Sutli. 
2.2. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za tri godine iznosi 

600.000,00 kuna.  
 
3.  Tehnička specifikacija predmeta javnog natječaja: 

 
     U troškovniku. 

http://www.humnasutli.hr/
mailto:pisarnica@humnasutli.hr
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4. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina roba, usluga ili radova: 
 
    Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se briga o objektima i uređajima javne 
rasvjete, redoviti obilasci i pregledi stanja funkcionalnosti instalacija javne rasvjete od strane 
radnika održavanja, radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, 
javnih i nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselja.  
 
    Djelatnost se treba obavljati tijekom cijele godine, a ovo nadmetanje odnosi se na razdoblje 
trajanja tri godine od  potpisivanja ugovora. 
 

Izvoditelj kojem bude povjereno obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, 
dužan je obaviti svaki popravak najkasnije u roku od dva dana od podnošenja zahtjeva.  

U slučajevima kada oštećenje može dovesti u opasnost zdravlje i život ljudi i imovinu, kvar 
je potrebno otkloniti odmah po saznanju.   

 
U ponudbenom troškovniku su dani opisi predmeta nabave po jediničnoj mjeri i količini, jer 

se unaprijed ne može procijeniti vrsta, količina, lokacija i cijena pojedinog kvara. 
Ponuditelj mora ponuditi predmet nabave koji se traži u natječaju. Ponude koje obuhvaćaju 

samo dio traženog opsega opreme neće se razmatrati. Ponuditelj mora dostaviti ponudu za sve 
stavke na način kako je to definirano u Troškovniku.  

 
5. Mjesto  izvođenja radova ili pružanja usluga: 
 
    Područje Općine Hum na Sutli.  
 
6. Rok izvršenja usluga odnosno rok završetka radova ili duljina trajanja ugovora: 
 
    Ugovor će trajati dvije godine računajući od dana  njegovog potpisivanja. 
 

7. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja 
dokaza, te vrijednosne pokazatelja dokaza ako se mogu iskazati: 

 
  Za pravnu i poslovnu sposobnost: 

 
    1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 

registar ili odgovarajuća potvrda, koja ne smije biti starija od šest mjeseci od dana objave 
javnog natječaja - neovjerena preslika; 

 
Dokaz o nekažnjavanju: 
 

Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javnog natječaja ako 
utvrdi da: 
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član 

upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 
nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom 
presudom osuđena za:  

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 
329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. 
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(udruživanje za počinjenje kaznenih djela), 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.)  

b) korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. 
(davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), 
članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. 
(primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. 
(davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u 
gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. 
(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), 
članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje 
mita) 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.)  

c) prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), 
članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 
članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja 
poreza i drugih davanja) 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.)  

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. 
(terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), 
članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 
169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za 
terorizam) 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.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 
265. (pranje novca) Kaznenog zakona i pranje novca (članak 279.) 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.),  

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog 
zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) 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.), ili  

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član 
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 
nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom 
presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća 
kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog 
subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 
57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 

 
Naručitelj će kao dostatan dokaz prihvatiti: 
1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, 

jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,  

2. ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, 
ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene ovom 
točkom Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, 
ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s 
ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili 
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strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi 
čiji je osoba državljanin. 

 
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za 
gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora 
gospodarskog subjekta. 

 
Izjava mora biti dostavljena u izvorniku i ne smije biti starija od šest mjeseci računajući 
od dana objave javnog natječaja. 

 

 
Za financijsku i gospodarsku  sposobnost: 

 
1. Potvrda porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja-original 
ili neovjerena preslika. 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili 
ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene ovom točkom Dokumentacije o nabavi, oni 
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu 
dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske 
ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi 
poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

 
Za tehničku i stručnu  sposobnost: 

1. Popis ugovora o radovima koji su predmet ovog nadmetanja ili radova jednake 
tehničko-tehnološke zahtjevnosti, a koje je ponuditelj izveo u posljednje tri godine 
(2015., 2016., 2017.) s potvrdama naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama. 
Potrebno je dostaviti jednu ili više potvrda o uredno izvršenim ugovorima.  

      Ukupna vrijednost izvedenih radova koju ponuditelj dokazuje dostavljenim potvrdama 
ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti nabave po ovom natječaju. 

 
8.  Odredbe koje se odnose na podizvoditelje 
 

Ukoliko ponuditelj namjerava koristiti usluge podizvoditelja obvezan je u ponudi: 
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili 
postotni udio) 
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 
identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) 
3. za podizvoditelja ponuditelj u svojoj ponudi treba dostaviti slijedeće dokaze o 
sposobnosti:  
a) dokaz pravne i poslovne sposobnosti 
b) dokaz o nekažnjavanju 
c) potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje, za podizvoditelja, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave  javnog 
natječaja - izvornik ili neovjerena preslika. 
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Ako je ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz stavki 1. i 2. ove 
točke moraju biti navedeni u ugovoru o javnom natječaju. 
Ponuda ponuditelja koji ne dostavi tražene dokaze o sposobnosti za podizvoditelja ili      
dostavljeni dokazi ne zadovoljavaju minimalne uvjete sposobnosti određene ovom 
dokumentacijom, bit će isključena iz javnog natječaja, odnosno odbijena. Odluku o 
isključenju ponude ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli kao sastavni 
dio Odluke o odabiru. Ukoliko ponuda ponuditelja bude prihvaćena, prilikom izvršenja 
radova koji su  predmet  javnog natječaja ponuditelj smije koristiti usluge samo onih 
podizvoditelja koje je naveo u ponudi i za koje je dostavio tražene dokaze o sposobnosti. 
 

9.  Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja 

U slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja dužni su u zajedničkoj ponudi   
pojedinačno dostaviti:  
a) dokaz pravne i poslovne sposobnosti 
b) dokaz o nekažnjavanju 
c) potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave  javnog natječaja - izvornik 
ili neovjerena preslika 
 
Članovi zajednice mogu skupno (zajednički) dokazivati da ispunjavaju tražene kriterije za 
kvalitativni odabir ponuditelja iz točke 7. Za tehničku i stručnu sposobnost ove 
Dokumentacije o nabavi. 
 
Ukoliko bilo koji od članova zajednice ponuditelja ne uspije dokazati svoju sposobnost po 
svim točkama od a) do c). bit će isključena cijela ponuda zajednice ponuditelja. 

 
10.  Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda: 

       Ponuda mora biti u pisanom obliku.        
    
       Ponuda treba sadržavati slijedeće dijelove: 

 

1. Popunjen ponudbeni list – u prilogu, 
2. Popunjen troškovnik, 
3. Dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, o nekažnjavanju, financijskoj i gospodarskoj 

te tehničkoj i stručnoj sposobnosti, koji se zahtijevaju ovom dokumentacijom za 
nadmetanje, 

4. Izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora 
5. Izjavu o nepromjenjivosti cijena za sve vrijeme trajanja ugovora, 
6. Izjavu ponuditelja da su mu poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje da ih 

prihvaća i da će izvršiti predmet natječaja u skladu s tim odredbama i za cijene koje je 
naveo u ponudi, 

7. Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja – ukoliko je primjenjivo, 
8. Izjavu ponuditelja o sudjelovanju podizvoditelja – ukoliko je primjenjivo, 
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Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku (originalu), sa sadržajem ponude i označenim rednim 
brojem stranica te potrebnih priloga, prema redoslijedu navedenom u Dokumentaciji za  
nadmetanje.   
Ponuda se tiska ili piše neizbrisivim otiskom. Ponuda je uvezana u cjelinu s označenim 
rednim brojevima stranica. Oznaka sadrži redni broj stranice kroz ukupan broj stranica u 
ponudi.     
 
Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja, neposredno ili poštom s time da ponude 
moraju pristići u pisarnicu Naručitelja na adresi Hum na Sutli 175, 49231 Hum na 
Sutli, najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.  
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Javni natječaj za održavanje 
javne rasvjete  – ne otvaraj“ s nazivom i adresom ponuditelja.    
 

11. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili 
način promjene cijene: 

Cijena  održavanja po ovom nadmetanju mora sadržavati sve troškove vezane za otklanjanje 
oštećenja odnosno zamjene uređaja ili opreme, uključujući troškove angažiranja radnika, 
vozila, alata, te nabave svog potrebnog materijala za izvršenje posla.  
 
Cijena treba biti izražena u pojedinačnom i ukupnom iznosu u ponudbenom troškovniku. 
Obračun radova vršit će se jednom mjesečno najkasnije do dvadesetog u mjesecu za 
prethodni mjesec. Obračun mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe Naručitelja. 

 
Cijene su nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.  

 
Davanjem potpisane ponude ponuditelji priznaju da nemaju nikakvih primjedbi na sadržaj 
ove dokumentacija za nadmetanje, a posebno na sadržaj troškovnika. 

 
12. Valuta u kojoj cijena ponude mora biti izražena: 

 
  Cijena treba biti izražena u kunama. 

 

13.  Rok, način i uvjeti plaćanja: 
 
       Naručitelj će izvršiti plaćanje Izvršitelju u roku od 30 dana od  primitka ovjerenog  

mjesečnog obračuna iz točke 11. 
  

14.  Rok valjanosti ponude: 
 
       Minimalno 90 dana od dana otvaranja ponuda. 
 

15. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva: 
 
      Ponuditelj je u ponudi dužan dostaviti slijedeće jamstvo – ovjerenu izjavu: 

1. Izjavu da će u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora, dostaviti jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Odabrani će Ponuditelj 
po potpisu ugovora dostaviti jamstvo u obliku bankovne garancije bezuvjetno, na prvi 
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poziv i bez prigovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti trogodišnjeg ugovora bez 
PDV-a. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od 
datuma završetka važenja ugovora. Naručitelj je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete 
nastale neurednim izvršenjem ugovornih obveza. 
Ovaj dokaz treba dostaviti samo izabrani ponuditelj prije zaključivanja ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova. 
 

16. Kriterij  za odabir ponude 
 
Kriterij odabira je najniža ponuđena cijena za komunalne poslove koji su predmet ovog 
natječaja. 

 
17. Jezik ili jezici i pismo na kojima se izrađuje ponuda: 
        
      Ponuda mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
 

18. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda: 
 
      Ponude treba dostaviti najkasnije do 19. veljače 2018. godine do 15,00 sati na adresu 

Naručitelja: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli. 
      Javno otvaranje ponuda održat  će se dana  19. veljače 2018. godine u 15,00 sati na adresi 

Naručitelja: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli. 
 

19. Bitni uvjeti ugovora ili prijedloga ugovora, ako je primjereno: 
 
      Bitni uvjeti ugovora određeni su ovom dokumentacijom za nadmetanje. 
 

20. Potrebne izjave: 
 
      Sukladno ovoj dokumentaciji za nadmetanje. 
 

21. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 
 
      60 dana od roka za dostavu ponuda. 
 

22. Pouka o pravnom lijeku: 
 

Odluku o izboru osobe kojoj će se  povjeriti obavljanje komunalnih poslova po ovom 
javnom natječaju (Odluka o odabiru) donijet će Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na  
temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
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, 36/15), i članka 4. Odluke o 
načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna 
Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 49a/17), protiv 
koje nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana po 
primitku Odluke.  

 
23. Ostalo: 
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 Poništenje javnog natječaja 

 
Naručitelj zadržava pravo proglasiti javni natječaj nevažećim i odbiti sve ponude, bez 
ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, te ne snosi nikakve troškove u svezi 
sudjelovanja ponuditelja u postupku nadmetanja. 
 
 Troškovi ponude 

 
Svaki ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na javni natječaj.   
Naručitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti dužan snositi takve troškove bez obzira 
na ishod nadmetanja. 

 

 Promjene i dopune ponude 
 

Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj može ponudu mijenjati i dopunjavati ili od 
ponude odustati na temelju pisane izjave.  
Promjene i dopune ponude ili odustajanje od ponude ponuditelji dostavljaju na isti način 
kao i ponudu. U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj može zahtijevati povrat svoje 
neotvorene ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj ne može mijenjati 
ponudu niti odustati od ponude. 

 
 Izmjena dokumentacije 

 
Naručitelj može do roka za dostavu ponuda, prema osobnoj prosudbi ili na temelju 
ponuditeljeva zahtjeva za objašnjenjem, izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje u obliku 
dodatka o izmjeni.  
Naručitelj zadržava pravo, radi izmjene dokumentacije, produžiti rok za podnošenje 
ponuda. Produženje roka počinje od isteka roka za dostavu  ponuda. 

 

 Objašnjenja ponuda 
 

      Tijekom postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, naručitelj može tražiti, a 
ponuditelji su dužni dati potrebna tumačenja, radi objašnjenja ponude ili otklanjanja  
sumnji u valjanost ponude. 

      Nikakve promjene u ponudi osim ispravke računske pogreške ne smiju se zahtijevati ili 
nuditi od strane ponuditelja. 

 
 
 

                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 
 
                                                                                                   Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj. 
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