
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
  

 GRAD KARLOVAC 
 
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU 
JAVNOG NATJEČAJA 
KLASA: 363-02/17-09/02 
URBROJ: 2133/01-07-02/03-17-03 
Karlovac,  07. 12. 2017. god. 
 
 Na temelju članka 15. stavka 3. 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, 178/04, 38/09, 79/09, 
49/11, 144/12 i 147/14 ), članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima („Glasnik Grad Karlovca“ 
br.11/12 , 2/13, 5/14 i 5/16) i Odluke o objavi javnog natječaja i rješenja o imenovanju povjerenstva za 
provedbu javnog natječaja od KLASE: 363-02/17-09/02 od 20. 11. 2017. godine Povjerenstvo za 
provedbu javnog natječaja raspisuje 

 
JAVNI NATJEČAJ 

 za povjeravanje obavljanja poslova higijeničarske službe  
na području Grada Karlovca na temelju pisanog ugovora  

 
I. 

Predmet natječaja:  
Obavljanje poslova higijeničarske službe na području Grada Karlovca koji podrazumijevaju  
- sakupljanje i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda životinjskog porijekla s javnih 
površina na području Grada Karlovca radi njihovog uništavanja, u svrhu sprečavanja onečišćenja okoliša 
te očuvanje zdravlja ljudi i životinja, osim divljači iz članka 73. i 74. Zakona o lovstvu („Narodne 
novine“ br. 140/05,... i 62/17).  

II. 
U postupku natječaja mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje poslova koji su 
predmet ovog natječaja.  

III. 
Ponuditelji su obvezni ponuditi cjelovito obavljanje poslova prema troškovniku i ponudbenoj 
dokumentaciji. 

IV. 
Rok na koji se povjerava obavljanje poslova: 4 ( četiri ) godine od dana zaključenja ugovora. 
 

V. 
Ponuda mora sadržavati: 

1. Naziv i točnu adresu ili sjedište ponuditelja, OIB, te žiro račun 
2. Izvornik ili ovjerenu presliku originalne isprave o upisu u sudski, obrtni ili drugi registar kojim 

se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti - ne stariji od 3 
mjeseca od objave natječaja 

3. Dokaz o financijskoj sposobnosti ( BON-2 /SOL-2 ) ne stariji od 30 dana od objave natječaja 
4. Ispunjeni i ovjereni originalni troškovnik s iskazanim neto jediničnim cijenama i ukupnom 

cijenom s posebno iskazanim PDV-om  
5. Dokaz Ministarstva financija - Porezne uprave da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih 

dospjelih javnih davanja za koje službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariji od 30 dana 
od objave natječaja 

6. Uvjete i način plaćanja: plaćanje na temelju mjesečnih računa 
7. Rok plaćanja: u roku 30 dana od primitka računa  
8. Izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena, uz mogućnost korekcije ukoliko za vrijeme trajanja 

ugovora tečaj kune poraste ili se smanji za više od 5% (pet posto) u odnosu na EUR prema 
srednjem tečaju HNB-a koji vrijedi na dan zaključenja ugovora 

9. Opciju valjanosti ponude: ne kraća od 90 dana 
 
 



10. Uz ponudu dostaviti potpisanu i ovjerenu: 
 - Izjavu ponuditelja da će poslove izvoditi kontinuirano i u međusobno dogovorenim rokovima 
 - Izjavu o obveznom odazivu na hitnu intervenciju u roku ne dužem od 1 (jednog) sata od dojave  
 - Izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta 

11. Jamstvo: 
a. Za ozbiljnost ponude: Zadužnicu na iznos od 10.000,00 kn potvrđenu kod javnog 

bilježnika koju će Grad naplatiti u slučajevima: odustajanja ponuditelja od svoje 
ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja 
potpisivanja Ugovora 

b. Za uredno ispunjenje obveza iz ugovora: Izjavu ponuditelja da će, ukoliko njegova 
ponuda bude odabrana, Naručitelju prije potpisa ugovora izdati zadužnicu potvrđenu 
kod javnog bilježnika  na iznos od 30.000,00 kn kao jamstvo.  

 
Ponuda mora biti u originalu, treba imati datum i broj, potpisana i ovjerena pečatom, uvezana u 
cjelini s oznakom stranice. Sve ispravke ponuditelj treba potpisati i ovjeriti. 

 
VI. 

Dokazivanje sposobnosti ponuditelja: 
Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti sljedeće dokaze o sposobnosti: 

1. Izjavu o nekažnjavanju direktora ili druge odgovorne osobe za kaznena djela zbog sudjelovanja 
u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena 
djela prema propisima RH 

2. Presliku Police osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti prema trećim osobama s limitom 
pokrića do 25.000,00 € po štetnom događaju bez franšize  

3. Presliku pravomoćnog i konačno rješenje nadležne Uprave o udovoljavanju uvjetima 
propisanim za pravne ili fizičke osobe registrirane u poslovanju s nusproizvodima i od njih 
dobivenim proizvodima sukladno Zakonu o veterinarstvu i ostalim pozitivnim zakonskim i 
podzakonskim aktima  

4. Presliku Podugovora s ovlaštenim koncesionarom za poslove prerade i uklanjanje nusproizvoda   
5. Popis sklopljenih ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti (najmanje jedan), koja je predmet 

ovog natječaja, u prethodne 4 godine (referentna lista obavljenih poslova)  
6. Dokaz o stručnoj i tehničkoj sposobnosti za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti: popis 

djelatnika (najmanje 3) sa stručnom kvalifikacijom, što se dokazuje neovjerenom preslikom 
ugovora o radu na neodređeno vrijeme, popis vozila, uređaja i opreme potrebne za izvršenje 
poslova predmetne komunalne djelatnosti s preslikom knjižica vozila 

7. Opis prostora sabirališta s fotografijama i opisom organizacije službe. 
 

Naručitelj ima pravo od odabranog Ponuditelja zatražiti uvid u originale dokumenata priloženih u 
preslikama. 

 
VII. 

Kriterij odabira prihvatljive ponude: 
Najniža ponudbena cijena. 

VIII. 
Neće se razmatrati: 

1. Nepravovremene ponude  
2. Nepotpune ponude 
3. Ponude onih Ponuditelja koji do isteka roka za dostavljanje ponuda imaju neispunjene dospjele 

novčane obveze po bilo kojoj osnovi prema Gradu Karlovcu i trgovačkim društvima s poslovnim 
udjelima u kojima Grad ima poslovni udjel veći od 50% i 

4. Ponude bez dokaza o ispunjavanja uvjeta sposobnosti iz točke VI.  
 

Neće biti prihvaćene ponude onih ponuditelja: 
1. koji su bili u proteklih 6 mjeseci u blokadi dulje od 7 dana neprekidno odnosno više od 15 dana 

ukupno, te koji imaju evidentirane obveze za čije podmirenje nema pokrića na računu, 
2. koji imaju dospjele nenaplaćene obveze za javna davanja za koju službenu evidenciju vodi 

Porezna uprava i 
3. koji imaju zaposleno manje od 3 ( tri ) djelatnika na neodređeno vrijeme.  
 
 



 
IX. 

Ponude dostaviti na adresu: 
Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Ulica Ivana Banjavčića br. 9, Karlovac i to 
do 21. 12. 2017. godine u pisarnicu Grada Karlovca do 12,00 sati bez obzira na način dostave. 
Ponude se dostavljaju u dvostruko zapečaćenim omotnicama. 
Vanjska omotnica treba imati: 

- adresu Naručitelja; 
- oznaku "NE OTVARATI - PONUDA ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA 

HIGIJENIČARSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA NA TEMELJU 
PISANOG UGOVORA" 

Unutarnja omotnica mora imati naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobne ponude mogle 
vratiti bez otvaranja. 
 

X. 
Javno otvaranje ponuda bit će 21. 12. 2017. godine u prostoru Grada Karlovca, Ulica Ivana 
Banjavčića br. 9, Mala vijećnica II. kat u 12,00 sati, a otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni ili 
opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. 
 

XI. 
Dokumentaciju za objavljeni natječaj Ponuditelj može podići u vremenu od 8,00 do 11,00 sati u 
prostoru Grada Karlovca uz prethodnu najavu na tel. 047/628-203 ili 047/628-118. Kontakt osoba: 
Sara Požar, dipl.ing.agr. 

XII. 
Odabir prihvatljive ponude može se izvršiti ako je pristigla i jedna prihvatljiva ponuda. Prihvatljiva 
ponuda je ponuda koja zadovoljava sve tražene uvjete iz ovog natječaja. 
 

XIII. 
Obavijest o odabiru dostavit će se ponuditeljima u roku 10 dana od dana odabira.  
 

XIV. 
Naručitelj poslova (Grad Karlovac) daje na znanje ponuditeljima da zadržava pravo na promjene 
tijekom važenja Ugovora koje se odnose na količine ugovorenih poslova i ugovorenu vrijednost. 
 

XV. 
Naručitelj zadržava pravo poništenja ovog natječaja prije zaključenja ugovora bez obrazloženja i bez 
ikakvih posljedica i obveza prema ponuditeljima. 
 
 

 
 

       POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  
        JAVNOG NATJEČAJA 
         
       PREDSJEDNICA POVJERENSTVA: 
             Hermina Komanac, dipl. ing. građ.   
        


