
OPĆINA IVANSKA – Dokumentacija za javni natječaj                                                            Stranica 1 od 20 

 

 

 

 

 
 

OPĆINA IVANSKA 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACIJA ZA JAVNI NATJEČAJ 
 
 

za obavljanje komunalne djelatnosti 
povjeravanje poslova deratizacije  

na području Općine Ivanska 
 
 
 

 
Evidencijski broj nabave: 

KD – 02 – 2013 
 

 
 
 
 
 
 

Ivanska, veljača 2013. 

 



OPĆINA IVANSKA – Dokumentacija za javni natječaj                                                            Stranica 2 od 20 

 

 

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA JAVNI NATJEČAJ 
 

I. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE……………..... 3 

II. TESKT JAVNOG NATJEČAJA……………………………………. 10 

III. PRILOZI……………………………………………………………... 13 

IV. TROŠKOVNIK……………………………………………………… 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPĆINA IVANSKA – Dokumentacija za javni natječaj                                                            Stranica 3 od 20 

 

 
I. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 

 
 

1.  PODACI O NARUČITELJU 

 Općina Ivanska, Slavka Kolara 1., 43231 Ivanska 

 OIB: 56158521730 

 MB: 02785412 

 Telefon: 043 – 887 – 141  

 Telefaks: 043 – 887 – 422  

 Internetska adresa: www.ivanska.hr 

 Adresa elektroničke pošte: opcina-ivanska@bj.htnet.hr 

 

 

2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA 
Ponuditelj može za vrijeme roka za dostavu ponuda od Naručitelja zahtijevati dodatne informacije i 
objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo u pisanom obliku, poštom, fax-om ili 
elektroničkim putem na adresi/telefaksu/elektroničkoj pošti navedenima u ovoj dokumentaciji. 
 
Ime i prezime osobe zaduženih za kontakt: Šima Strmota, načelnik općine 
Adresa: 43231 Ivanska, Slavka Kolara 1. 
Broj telefona: 043 – 887 – 141  
Broj telefaksa: 043 – 887 – 422  
Adresa elektroničke pošte: opcina-ivanska@bj.htnet.hr  
 
 
3. OPĆENITO 
Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni 
tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i odredbi Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Općine Ivanska, općinski načelnik Općine Ivanska donio je 
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova 
deratizacije na području Općine Ivanska (Klasa: 363-02/13-01/2,Urbroj: 2110/03-02-13-1 od 
04.02.2013.), te je sukladno navedenoj Odluci u „Bjelovarskom listu“  objavljen  javni natječaj.  

 
 

4. OPIS PREDMETA NATJEČAJA  
Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za  obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova 
deratizacije na području Općine Ivanska. 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. 
 
 
 

http://www.ivanska.hr/
mailto:opcina-ivanska@bj.htnet.hr
mailto:opcina-ivanska@bj.htnet.hr
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5.MJESTO IZVOĐENJA RADOVA 
Naselja Babinac, Donja Petrička, Đurđic, Gornja Petrička, Ivanska, kolarevo Selo, Križic, Paljevine, 
Rastovac, Samarica, Srijedska, Stara Plošćica i Utiskani na području Općine Ivanska. 
 
 
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 četiri (4) godina od dana zaključenja Ugovora.  
 
 
7. ROK, UVJETI I NAČIN PLAĆANJA I OSIGURANJE PLAĆANJA  
Plaćanje predmetnih radova osigurano je u Proračunu općine Ivanska. 
 
Obračun izvedenih radova obavljat će se temeljem ispostavljene fakture za izvršenu uslugu.  U privitku 
fakture mora biti specifikacija izvršene usluge po naseljima. 
 
Plaćanje izvršenih radova ispunjava se prema ispostavljenom računu,u roku od šezdeset dana, na 
žiro-račun izvođača. 
 
Predujam je isključen, a cijene su nepromjenjive. 
 
 
8. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuje 
svoju pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost 
dokumentima i pod uvjetima propisanim u nastavku. 
Dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je izvorni dokaz sposobnosti na 
stranom  jeziku uz njega je potrebno priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik. 
 
8.1,DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST: 

a. isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar 
kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti, ne starija 
od šest (6) mjeseca od dana objave natječaja 11.02.2013. 

b. ovjerena izjava ili odgovarajuća potvrda kojom se dokazuje da nije pokrenut stečajni 
postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku 
obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio - ukoliko gospodarski 
subjekt dostavlja izjavu, ona mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili drugog 
nadležnog tijela; ako gospodarski subjekt raspolaže odgovarajućom potvrdom, istu 
dostavlja u izvorniku ili preslici, (ne starija od šest (6) mjeseca od dana objave natječaja 
11.02.2013. Dan objave natječaja 11.02.2013.) 

c. U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno 
dokazati postojanje sposobnosti iz alineje a. i b. ove točke.  

d. U slučaju zajedničke ponude, Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkog ponud itelja.  
 

 

8.2.DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE NEKAŽNJAVANOST:  
 

a. izjava da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog 
subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela udruživanja 
za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u 
gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti 
državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, 
računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito 
dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje 
sjedišta gospodarskog subjekta, (ne starija od šest (6) mjeseca od dana objave natječaja 
11.02.2013. Dan objave natječaja je 11.02.2013.) 

b. u slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dostaviti izjavu iz ove točke. 
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8.3. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE FINANCIJSKA SPOSOBNOST: 
 

a. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje 
sjedišta gospodarskog subjekta - gospodarski subjekt mora imati uredno izvršene sve 
dospjele porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, (ne sarija od 
30 dana od dana objave natječaja. Dan objave natječaja je 11.02.2013.)  

b. Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se u apsolutnom iznosu od 500,00 kuna, uplatom 
na žiro račun Općine Ivanska broj: 2340009-1816100001, poziv na broj 68 7706-OIB-
2013, s opisom: Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti deratizacija na području 
Općine Ivanska. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se za slučaj odustajanja 
ponuditelja od svoje ponude u roku njene valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih 
dokaza o sposobnosti.  

c. Račun dobiti i gubitka za protekle tri godine - gospodarski subjekt prilaže ispravu u 
izvorniku ili preslici, (godina računa vremenski određuje dokument) 

d. BON, SOL obrasci, odnosno isprave FINE ili banke o solventnosti i podacima o ukupnom 
prihodu – ZA  SPOSOBNOST  PONUDITELJA POTREBNO JE: 
PREMA BON 1 - prosječan prihod u zadnje dvije godine treba biti veći od  

100.000,00 kuna (ne sariji od 30 dana od dana objave natječaja. Dan 
objave natječaja je 11.02.2013) 

PREMA BON 2 - gospodarski subjekt ne smije biti u blokadi u posljednjih 6  

mjeseci dulje od 30 dana. (ne sariji od 30 dana od dana objave 
natječaja. Dan objave natječaja je 11.02.2013) 

e. Potvrda da gospodarski subjekt nema nepodmirenih obveza prema Općini Ivanska. (ne 
sarija od 30 dana od dana objave natječaja. Dan objave natječaja je 11.02.2013) 

f. U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati financijsku sposobnost  iz alineje d. ove točke. 

 
 
8.4. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST: 

 
a. Popis ugovora o uslugama (istim ili sličnim) izvedenim tijekom posljednje tri (3) 

godine, s potvrdama naručitelja (gradovi,općine) o zadovoljavajućem izvršenju 
usluga, a koje sadrže vrijednost, datum i mjesto izvršenja usluga te podatak da su 
izvršene prema pravilima struke. 

b. Odobrenje-Rješenje Ministarstva zdravlja RH za provedbu obveznih DDD mjera sukladno 
Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne i fizičke osobe koje obavljanju 
djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i 
suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN br. 35/07.). 

c. Potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o stručnom usavršavanju odgovorne osobe 
i  radnika koji provode DDD mjere, odnosno dokaz o trajnoj edukaciji za izvoditelje DDD 
mjera sukladno članku 16. stavka 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati 
pravne i fizičke osobe koje obavljanju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN br. 
35/07.), ne starija od 3 godine od dana objave Poziva. 

d. Dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika za rad sa kemikalijama od Hrvatskog zavoda 
za toksikologiju sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja provjere znanja o zaštiti 
od otrova (NN br. 62/99.) za najmanje 5 izvoditelja DDD mjera. 

e. Popis ukupnog broja zaposlenih radnika po zanimanjima i kvalifikacijama, te stručnoj 
osposobljenosti (najmanje 5 izvoditelja DDD mjera). 

f. Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti radnika (najmanje 5 izvoditelja DDD mjera).  

g. Popis vozila u vlasništvu tvrtke za obavljanje predmetne djelatnosti, što se dokazuje 
preslikom knjižice vozila. 

 
8.5. OSTALA DOKUMENTACIJA: 

a. Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora (nije potrebno ovjeriti kod 
javnog bilježnika). 

b. Izjava ponuditelja da su ponuđene cijene stalne i da se ne mogu promijeniti ni pod kojim 
uvjetima (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika). 

c. Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika). 

e. Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda(nije 
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potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika). 

a. Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik. 

 
 
9. SADRŽAJ PONUDE 
 
9.1. Ponuda sadrži: 

1. Popunjenu ponudu,  
2. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje pravnu i poslovnu sposobnost, 
3. Dokumenti kojim se dokazuje nekažnjivost, 
4. Dokumenti kojima se dokazuje financijska sposobnost, 
5. Dokumenti kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost, 
6. Ostalo traženo u dokumentaciji. 
7. Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik. 

 
 
10. OBLIK PONUDE, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE 
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.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. 
 
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. 
Ponuda se izrađuje i dostavlja u pisanom obliku, pisana neizbrisivom tintom, s popisom svih sastavnih 
dijelova i priloga ponude, te uvezana jamstvenikom u zajedničku cjelinu. Ponuda se predaje u 
izvorniku, s Ponudbenim listom ovjerenim žigom tvrtke ponuditelja. Stranice ponude se označavaju 
rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni 
broj stranice.  
 
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka 
biti potvrđeni potpisom ponuditelja.  
 
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje. 
 
 
11. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE  PONUDA 
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom 
i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave (KD-02-2013) kojeg je naručitelj dodijelio 
nadmetanju, nazivom predmeta nabave, naznakom „NE OTVARAJ!".  
 
Ponude moraju prispjeti na adresu Naručitelja:  
 

Općina Ivanska 
Slavka Kolara 1 
43231 Ivanska  
 

S naznakom: 
„JAVNI NATJEČAJ-POSLOVI DERATIZACIJE-NE OTVARAJ“ 

KD- 02-2013 
 
 
Rok za dostavu ponude je 22. veljače 2013. godine do  14:00 sati. 
                
Na zahtjev ponuditelja Naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude. 
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo 
pristigla ponuda te se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode. 
  
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. 
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da 
se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom 
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izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s 
obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća 
ponuditelju. 
 
 
12.TROŠAK SUDJELOVANJA I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 
Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj. 
Dokumentacija za javni natječaj – Upute za izradu ponude – može se besplatno preuzeti u 
elektroničkom obliku na internetskoj stranici Općine Ivanska www.ivanska.hr i Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Ivanska radnim danom od 7:00 – 15:00 sati. 
 
 
13. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIČKIM PUTEM 
Nije dozvoljeno dostavljanje ponuda elektroničkim putem. 
 
 
14. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA 
Nisu dopuštene alternativne ponude. 
 
 
15. NAČIN IZRAČUNA CIJENE ZA PREDMET NABAVE, SADRŽAJ CIJENE, NEPROMJENJIVOST 
CIJENE ILI NAČIN PROMJENE CIJENE 
 
Troškovnik je sastavni dio natječajne dokumentacije. 
 
U original troškovnik iz ponudbene dokumentacije  treba čitko unijeti jedinične cijene.   
 
Ako Ponuditelj ne ispuni sve tražene stavke iz  Troškovnika, ili promjeni tekst ili količine navedene u 
Troškovniku takav će se Troškovnik 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. Ukoliko se prilikom računske kontrole ponude utvrdi da zbroj apsolutnih iznosa svih 
računskih pogrešaka – na više ili manje – iznosi više od 5% cijene ponude, ponuda će se smatrati 
neprihvatljivom. Ukoliko se utvrdi računska pogreška manja od 5%, naručitelj će od ponuditelja 
pisanim putem zatražiti prihvat ispravka računske pogreške. 
 
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. 
 
16. VALUTA U KOJOJ CIJENA PONUDE MOŽE BITI IZRAĐENA 
Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama. 
 
 
17. ROK VALJANOSTI PONUDE 
Rok valjanosti ponude 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. 
 
 
18. KRITERIJ ODABIRA PONUDE 
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude  uz uvjet da su zadovoljeni svi ostali 
uvjeti određeni natječajem i natječajnom dokumentacijom. 
 
 

http://www.ivanska.hr/
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19. JAMSTVA 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. 
Ponuditelj uz ponudu dostavlja izjavu da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, 
dati Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini 10% iznosa ponude (bjanko zadužnica 
ovjerena kod javnog bilježnika). 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odabrani ponuditelj dužan je dostaviti zajedno s potpisanim 
ugovorom. 
 
 
20. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJE PONUDA 
Krajnji rok za dostavu ponuda: 22.02.2013. do 14:00 sati. 
 
Adresa/mjesto za dostavu ponuda: Općina Ivanska, Slavka Kolara 1, 43231 Ivanska 
Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj 
prema redoslijedu zaprimanja. 
Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te 
dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u 
trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude. 
Upisnik je sastavni dio Zapisnika o javnom otvaranju ponuda. 
 
Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o 
odustajanju od dostavljene ponude naručitelj će mu o tome izdati potvrdu. 
 
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju 
ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te 
neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode. 
 
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 22.02.2012. u 14:00 sati 
Adresa/mjesto otvaranja ponuda: Općina Ivanska, Slavka Kolara 1, 43231 Ivanska. 
 
Otvaranje ponuda je javno. 
 
Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja. 
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo 
aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda, imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i 
ovlašteni predstavnici ponuditelja koji su dostavili svoje ovlaštenje u pisanom obliku, potpisano od 
strane ovlaštene osobe ponuditelja. 
 
Naručitelj će o postupku otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sukladno 
Članku 18. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. 
Zapisnik se odmah uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnim na javnom otvaranju 
ponuda, ostalim ponuditeljima dostavit ce se na njihov pisani zahtjev. 
 
 
21. NAVOD I ROK ZA DONOŠENJE 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 otvaranje ponuda, obavlja pregled i ocjenu istih, utvrđuje  koja je ponuda prihvatljiva i 
sa najnižom cijenom, sastavlja Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda i daje prijedlog  za odabir 
samo jedne najpovoljnije ponude između prihvatljivih ponuda načelniku Općine Ivanska. Načelnik 
Općine Ivanska zaključkom utvrđuje prijedlog za odabir  najpovoljnije ponude i dostavlja ga 
Općinskom vijeću Općine Ivanska na konačno donošenje Odluke o izboru ponuditelja sa kojim će se 
sklopiti  pisani ugovor  za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti, zajedno sa svim pristiglim 
ponudama. 

 
Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi odluku  o izboru osobe  kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. Općinsko vijeće Općine Ivanska može donijeti 
odluku i o neprihvaćanju niti jedne ponude. 

 
Na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Ivanska o izboru osobe,  načelnik Općine  
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Ivanska sklapa ugovor o povjeravanju  komunalnih poslova deratizacije na cijelom području Općine 
Icanska 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. 

 
 
 
22. POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Ivanska o izboru osobe kojoj će se povjeriti  obavljanje 
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni 
spor, u roku od 30 dana od dana dostave odluke o izboru. 
 
 
23. 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 tekst, 
82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPĆINA IVANSKA – Dokumentacija za javni natječaj                                                            Stranica 10 od 20 

 

 

II. TEKST JAVNOG NATJEČAJA 

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 

br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 

90/11. i 144/12.), i članka 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Ivanska („Službeni vjesnik“ Općine Ivanska br. 04/12) Općinski načelnik objavljuje  

J A V N I   N A T J E Č A J 

za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti 

povjeravanje poslova deratizacije na području Općine Ivanska 

 

 

1. Podaci o naručitelju: Općina Ivanska, S.kolara 1, 43231 Ivanska                                

tel.: (043) 887-141, telefaks: (043) 887-422, OIB: 56158521730, MB:02785412 

2. Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje poslova deratizacije na 

području Općine Ivanska, temeljem ugovora. 

3. Natječaj se provodi prema ponudbenom troškovniku 

4. Na natječaj se mogu prijaviti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne 

djelatnosti koji ispunjavaju sve uvjete određene zakonom. 

5. Ugovor se zaključuje na vrijeme od četiri (4) godine. 

6. Dokumentacija za natječaj podiže se besplatno na adresi naručitelja, Jedinstveni 

upravni odjel Općine Ivanska, radnim danom od 7 do 15 sati ili na službenim 

stranicama Općine Ivanska, www.ivanska.hr  

7. Ponude moraju biti sastavljene na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu. 

8. Rok za dostavu ponuda: ponude bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u 

pisarnici naručitelja najkasnije do 22. veljače 2013. godine, do 14,00 sati. Ponude se 

dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: »JAVNI NATJEČAJ – POSLOVI 

DERATIZACIJE – NE OTVARAJ«, na adresu: Općina Ivanska, S.Kolara 1, 43231 

Ivanska. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: (043) 887-141. 

9. Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostoriji Općine Ivanska 22. veljače 2012. u 

14:00 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, uz 

predočenje pisanog dokaza o ovlasti. 

10. Uvjeti i način plaćanja: prema ispostavljenim računima za izvedenu uslugu 

deratizacije, u roku 60 dana računajući od dana zaprimljenog urednog računa. 

11. Uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji, te isprave kojima se dokazuje njihova 

sposobnost: 

 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST: 

 

f. isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi 

odgovarajući registar kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje 

predmetne djelatnosti, ne starija od šest (6) mjeseca od dana objave natječaja  

g. ovjerena izjava ili odgovarajuća potvrda kojom se dokazuje da nije pokrenut 

stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u 

postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio - 

ukoliko gospodarski subjekt dostavlja izjavu, ona mora biti ovjerena kod 

javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela; ako gospodarski subjekt raspolaže 

odgovarajućom potvrdom, istu dostavlja u izvorniku ili preslici. 

h. U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su 

pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz alineje a. i b. ove točke.  

http://www.ivanska.hr/
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i. U slučaju zajedničke ponude, Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkog 

ponuditelja.  
 

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE NEKAŽNJAVANOST:  
 

c. izjava da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje 

gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za 

kaznena djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u 

gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba 

položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito 

posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, 

prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog 

novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta 

gospodarskog subjekta.  

d. u slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 

pojedinačno dostaviti izjavu iz ove točke. 

 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE FINANCIJSKA SPOSOBNOST: 

 

g. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela 

zemlje sjedišta gospodarskog subjekta - gospodarski subjekt mora imati uredno 

izvršene sve dospjele porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje.  

h. Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se u apsolutnom iznosu od 500,00 kuna, 

uplatom na žiro račun Općine Ivanska broj: 2340009-1816100001, poziv na broj 

68 7706-OIB-2013, s opisom: Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti 

deratizacija na području Općine Ivanska. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja 

se za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njene valjanosti, 

odnosno dostavljanja neistinitih dokaza o sposobnosti.  

i. Račun dobiti i gubitka za protekle tri godine - gospodarski subjekt prilaže ispravu 

u izvorniku ili preslici,  

j. BON, SOL obrasci, odnosno isprave FINE ili banke o solventnosti i podacima o 

ukupnom prihodu – ZA  SPOSOBNOST  PONUDITELJA POTREBNO JE: 

PREMA BON 1 - prosječan prihod u zadnje dvije godine treba biti veći od  

100.000,00 kuna  

PREMA BON 2 - gospodarski subjekt ne smije biti u blokadi u posljednjih 6  

mjeseci dulje od 30 dana. 

k. Potvrda da gospodarski subjekt nema nepodmirenih obveza prema Općini Ivanska.  

l. U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 

pojedinačno dokazati financijsku sposobnost  iz alineje d. ove točke. 

 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU TEHNIČKA I STRUČNA 

SPOSOBNOST: 

 

h. Popis ugovora o uslugama (istim ili sličnim) izvedenim tijekom posljednje tri 

(3) godine, s potvrdama naručitelja (gradovi,općine) o zadovoljavajućem 

izvršenju usluga, a koje sadrže vrijednost, datum i mjesto izvršenja usluga te 

podatak da su izvršene prema pravilima struke. 

i. Odobrenje-Rješenje Ministarstva zdravlja RH za provedbu obveznih DDD mjera 

sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne i fizičke osobe 

koje obavljanju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao 
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mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN br. 35/07.). 

j. Potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o stručnom usavršavanju odgovorne 

osobe i  radnika koji provode DDD mjere, odnosno dokaz o trajnoj edukaciji za 

izvoditelje DDD mjera sukladno članku 16. stavka 1. Pravilnika o uvjetima kojima 

moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljanju djelatnost obvezatne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje 

zaraznih bolesti pučanstva (NN br. 35/07.), ne starija od 3 godine od dana objave 

Poziva. 

k. Dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika za rad sa kemikalijama od Hrvatskog 

zavoda za toksikologiju sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja 

provjere znanja o zaštiti od otrova (NN br. 62/99.) za najmanje 5 izvoditelja DDD 

mjera. 

l. Popis ukupnog broja zaposlenih radnika po zanimanjima i kvalifikacijama, te 

stručnoj osposobljenosti (najmanje 5 izvoditelja DDD mjera). 

m. Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti radnika (najmanje 5 izvoditelja DDD 

mjera). 

n. Popis vozila u vlasništvu tvrtke za obavljanje predmetne djelatnosti, što se 

dokazuje preslikom knjižice vozila. 

 

OSTALA DOKUMENTACIJA: 

a. Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

b. Izjava ponuditelja da su ponuđene cijene stalne i da se ne mogu promijeniti ni pod 

kojim uvjetima. 

c. Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja. 

j. Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda. 

b. Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik. 

 

12. Rok valjanosti ponude: 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. 

13. Kriterij odabira: najpovoljnija ponuda je s najnižom cijenom, a koja udovoljava svim 

traženim zahtjevima i uvjetima. 

14. Nakon što Općinsko vijeće Općine Ivanska donese Odluku o izboru, podnositelji 

ponuda bit će obaviješteni pisano, a protiv odluke Općinskog vijeća o izboru 

izvoditelja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 

dana od dostave odluke o izboru. 

15. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

16. Naručitelj zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude, bez obzira na ponudbene 

uvjete. 

 

Općina Ivanska 
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III. PRILOZI 
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_________________________________ 
 
__________________________________  (naziv ponuditelja) 
 
__________________________________  (sjedište ponuditelja) 
 
__________________________________  (OIB) 
 
__________________________________   (br. tel./mob) 

      
 
 

          OPĆINA IVANSKA 
                                                    S.Kolara 1, 43231 Ivanska 

                           
                                                                               
 

PREDMET: Ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje 
                     poslova deratizacije na području Općine Ivanska 
 
 
Poštovani, 
 
 
 Naslovu dostavljamo ponudu na objavljeni javni natječaj u „Bjelovarskom listu“ za 
obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova deratizacije na području Općine 
Ivanska. 
 
 Ukupni iznos ponude prema troškovniku iznosi: 
 
 - ______________________________________ kuna  (bez PDV-a) 
 

 
 - ______________________________________   kuna (s PDV-om)  
 
 
 Odgovorna osoba za zastupanje je:  
 
___________________________________________________________________________. 
 
 

    

         ZA PONUDITELJA: 

      

 ______________________________________ 

                                                                                                       (Ime i prezime  ovlaštene osobe) 

 

                            M.P.   ______________________________________ 

                    (Potpis ovlaštene osobe) 
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Naručitelj: 
OPĆINA IVANSKA, S.Kolara 1, 43231 Ivanska 
MB: 02785412, OIB: 56158521730. 
Tel. 043/887-141,  
Telefaks: 043/887-422,  
Internet adresa:opcina-ivanska@bj.t-com.hr 
 
Predmet  javnog natječaja:  
Prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje poslova deratizacije na području Općine Ivanska, temeljem 
ugovora 
 
Podaci o ponuditelju: 
 
Naziv:____________________________________________________________________________ 
 
Sjedište: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Matični broj : ___________________________; OIB: ______________________________________ 
 
Telefon:___________________________________;  
 
Telefaks:___________________________________ 
 
Internetska 
adresa:___________________________________________________________________ 
 

 

IZJAVA 

 o davanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora 
 

 
 

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 bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na 10% 
vrijednosti ugovora . 
 
 
 U ______________________ , _____________ 2013. godine. 

 

 

       ZA PONUDITELJA: 

            _________________________________ 

        (Ime i prezime  ovlaštene osobe) 

 

                                                           M.P.                          __________________________________                             

                  (Potpis ovlaštene osobe) 
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Naručitelj: 
OPĆINA IVANSKA, S.Kolara 1, 43231 Ivanska 
MB: 02785412, OIB: 56158521730. 
Tel. 043/887-141,  
Telefaks: 043/887-422,  
Internet adresa:opcina-ivanska@bj.t-com.hr 
 
Predmet  javnog natječaja:  
Prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje poslova deratizacije na području Općine Ivanska, temeljem 
ugovora 
 
Podaci o ponuditelju: 
 
Naziv:____________________________________________________________________________ 
 
Sjedište: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Matični broj : ___________________________; OIB: ______________________________________ 
 
Telefon:___________________________________;  
 
Telefaks:___________________________________ 
 
Internetska 
adresa:___________________________________________________________________ 
 

 

IZJAVA 

 o nepromjenjivosti cijena 
 

 
 

Ovom izjavom ovlaštena osoba ponuditelja ____________________________________________ 
                                                                                                   (ime i prezime) 
  
izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će, kao ponuditelj na ovom javnom natječaju 
koji je objavio naručitelj Općina Ivanska, Slavka Kolara 1, 43231 Ivanska, ukoliko ponuda bude 
odabrana, izvršiti uslugu u skladu s cijenama navedenim u ponudi za javni natječaj. 
 
 U ______________________ , _____________ 2013. godine. 

 

 

       ZA PONUDITELJA: 

            _________________________________ 

        (Ime i prezime  ovlaštene osobe) 

 

                                                           M.P.                          __________________________________                             

                  (Potpis ovlaštene osobe) 
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Naručitelj: 
OPĆINA IVANSKA, S.Kolara 1, 43231 Ivanska 
MB: 02785412, OIB: 56158521730. 
Tel. 043/887-141,  
Telefaks: 043/887-422,  
Internet adresa:opcina-ivanska@bj.t-com.hr 
 
Predmet  javnog natječaja:  
Prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje poslova deratizacije na području Općine Ivanska, temeljem 
ugovora 
 
Podaci o ponuditelju: 
 
Naziv:____________________________________________________________________________ 
 
Sjedište: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Matični broj : ___________________________; OIB: ______________________________________ 
 
Telefon:___________________________________;  
 
Telefaks:___________________________________ 
 
Internetska 
adresa:___________________________________________________________________ 
 
 

IZJAVA  

o prihvaćanju uvjeta iz javnog natječaja i natječajne dokumentacije  

 

U postupku javnog natječaja za  izbor osobe za  usluge  deratizacije na cijelom području Općine 
Ivanska koji provodi Općina Ivanska,  
 
Ponuditelj _________________________________________________________________________ 
     (naziv Ponuditelja) 

izričito izjavljuje da prihvaća sve uvjete iz objavljenog javnog natječaja i uvjete iz natječajne 
dokumentacije za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova deratizacije na području 
Općine Ivanska, 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 ________________________ , _____________ 2013. godine. 

 

        ZA PONUDITELJA: 

                   ____________________________________ 

        (Ime i prezime  ovlaštene osobe) 

                                                           M.P.       

                                                                   ____________________________________ 

                    (Potpis ovlaštene osobe) 
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___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
 
                                                                                                                       OPĆINA IVANSKA  
                                                                                                                          Slavka Kolara 1 
                                                                                                                           43231 Ivanska 
 
 
 
PREDMET: Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda  
 
 
Ovime ovlašćujemo svog predstavnika _________________________________________________  

                                                                                            (ime i prezime)  

______________________________________ na radnom mjestu_____________________ da nas 

     (dan, mjesec, godina i mjesto rođenja )                                                                     (naziv radnog mjesta)  

 

zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javnog natječaja  
Prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje poslova deratizacije na području Općine Ivanska, temeljem 
natječaja, broj: KD – 02 – 2013, koje će  se održati 22. veljače 2013. godine u 14:00 sati u 
prostorijama Općine Ivanska, Slavka Kolara 1, 43231 Ivanska 
 
 
 
    
U ________________, ____________ 2013. godine.  
 
 
 
 
 

                                                                                      ZA PONUDITELJA:  

                                                                                                                           (IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe)  

 

                                                                                             ________________________________  

 

 

M.P. 

 

 

 

 

 

Napomena: Ovlaštenje se predaje ovlaštenim predstavnicima naručitelja prije početka javnog otvaranja 
ponuda. 
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IV. TROŠKOVNIK 
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TROŠKOVNIK 

OBJEKATA I POVRŠINA ZA PROVEDBU 

OBVEZATNE PREVENTIVNE SUSTAVNE DERATIZACIJE 

 
Red. Br. Opis Količina 

rodenticida 
Cijena 

1. Individualne stambene kuće sa 
ekonomskim dvorištem 

1,00 kg  

    

2. Napuštene kuće i staračka 
domaćinstva sa pripadajućom 
okolinom 

1,00 kg  

    

3. Stambena zgrada s najviše pet 
stanova 

1,00 kg  

    

4. Stambena zgrada sa više od pet 
stanova 

1,00 kg 
na svakih 5 stanova 

 

    

5. Poslovni objekti škola i vrtića sa 
pripadajućom okolinom 

1,00 kg 
na 100 m2 površine 

 

    

6. Zelene površine i parkovi 1,00 kg 
na 250 m2 površine 

 

    

7. Deponiji otpada 1,00 kg 
na 200 m2 površine 

 

    

 


