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Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj NN 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) i temeljem
članka 48. Statuta Općine Ivanska („Službeni vjesnik “ broj 01/13 i 11/13) , općinski
načelnik Općine Ivanska objavljuje slijedeći
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda radi sklapanja ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom pravnih
i fizičkih osoba na području Općine Ivanska

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda radi sklapanja pojedinačnog ugovora o
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom na području Općine
Ivanska i svih naselja u sklopu Općine te radi isporuke pitke vode krajnjim korisnicima –
fizičkim i pravnim osobama na području Općine Ivanska putem lokalne vodovodne mreže u
vlasništvu Općine Ivanska – distributivnim vodovodom Narta – Ivanska.
2. OSOBE NA KOJE SE ODNOSI JAVNI POZIV
Ovaj javni poziv odnosi se na sve pravne i fizičke osobe koje se u obavljanju svojih poslova
bave zahvaćanjem voda namijenjenih za ljudsku potrošnju odnosno na sve isporučitelje
vodne usluge javne vodoopskrbe koji zadovoljavaju sve uvjete propisane posebnim
zakonima, a koji uvjeti su potrebi za obavljanje usluge javne vodoopskrbe.
3. NAČIN OBJAVE I OTVARANJA JAVNOG POZIVA
Javni poziv otvara se danom objave u Službenom glasniku Općine Ivanska, postavljanjem
oglasa na oglasnu ploču Općine Ivanska odnosno objavom ovog javnog poziva na web
stranicama Općine Ivanska.
4. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
Svaki sudionik javnog poziva dužan je u gore naznačenom roku dostaviti slijedeću
dokumentaciju:

-

sva dokumentacija iz koje je vidljivo da je sudionik u skladu sa posebnim zakonom
ovlašten i opremljen svom potrebnom opremom za obavljanje usluga javne
vodoopskrbe

-

dokaz da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema državnom proračunu
Republike Hrvatske ili prema Općini Ivanska prema bilo kojoj osnovi

-

izvoda iz trgovačkog registra za sudionika javnog poziva pravnu osobu

-

službenu ponudu sa navođenjem svih podataka o cijeni usluge i načinu obračune
cijene usluge uz naznaku načina obračuna cijene i načina vršenja vodne usluge
javne vodoopskrbe u odnosu na krajnjeg potrošača

-

ponudu visine cijene godišnje novčane naknade po m3 isporučene pitke vode
krajnjim potrošačima na području Općine Ivanska, a koju naknadu bi ponuditelj –
distributer plaćao Općini Ivanska radi korištenja vodovodne infrastrukture u
vlasništvu općine

-

sva ostala prateća dokumentacija i dodatna dokumentacija iz koje je vidljivo da
podnositelj prijave ispunjava sve opće i dodatne uvjete za obavljanje usluge javne
vodoopskrbe

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Javni poziv traje 30 dana od dana objave javnog poziva u službenom glasniku Općine
Ivanska, putem oglasne ploče Općine odnosno objave javnog poziva na web stranicama
općine.
Prijava zaprimljena nakon isteka gore navedenog roka neće se uzeti u obzir pri razmatranju
ponuda.
6. PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Sudionik javnog poziva svoju prijavu za sudjelovanje zajedno sa svom dokumentacijom
navedenom u ovom pozivu podnosi isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Ivanska
Slavka Kolara br. 1
43 231 Ivanska
„Javni poziv za obavljanje komunalnih usluga – ne otvarati“

7. POSTUPAK PO OTVARANJU PONUDA
Nakon provedenog prikupljanja ponuda Općinsko vijeće Općine Ivanska kao predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje komunalnih usluga na temelju pojedinačnog ugovora.
Na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Ivanska, načelnik Općine Ivanska kao izvršno
tijelo općine sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova koji obavezno sadrži naziv
djelatnosti za koju se ugovor sklapa, vrijeme na koje se ugovor sklapa, vrstu i opseg
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poslova, način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja te jamstvo
izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Temeljem odluke Općinskog vijeća Općine Ivanska o minimalnoj visini naknade za
distribuciju vode na području Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.02/2014) određeno je da
minimalna naknada za isporuku vode iznosi 1kn/ m3 isporučene pitke vode, a koju
naknadu se obvezuje plaćati izabrani ponuditelj temeljem ugovora koji će sa njim biti
sklopljen nakon provedenog natječaja.
Općina Ivanska zadržava pravo poništenja natječaja objavljenog po javnom pozivu bez bilo
kakve obveze naknade štete ponuditeljima koji su sudjelovali na javnom natječaju.
Prilikom izbora najboljeg ponuditelja visina godišnje novčane naknade po m3 koju bi se
ponuditelj-distributer obvezao platiti Općini Ivanska bitan je element, ali nije od presudne
važnosti već će se ocjenjivati zajedno sa svim ostalim elementima poput opreme
ponuditelja, mogućnosti ispunjavanja obveza preuzetih ugovorom, solventnosti i tome
slično.
Predmetni ugovor može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine, a sukladno
odredbi članka 15. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
NN 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).
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