Na temelju Zakona o javnoj nabavi («NN» br. 90/11), članka 57. Statuta općine
Grožnjan («Službene novine OG 3/09) i izmjena i dopuna Statuta OG (Službene
novine OG 3/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan dana 27. lipnja 2013. godine,
donio je
ODLUKU
o objavi javnog prikupljanja ponuda za nabavu
radova male vrijednosti - košnja trave i niskog raslinja uz nerazvrstane ceste
Članak 1.
Općina Grožnjan objavljuje poziv za javno prikupljanje ponuda za nabavu slijedećih
radova:
1. Košnja trave i niskog raslinja uz nerazvrstane ceste;
Članak 2.
Dužina nerazvrstanih cesta i površina koje je potrebno kositi je 55 km. Za
nerazvrstane ceste uobičajena je košnja jedanput godišnje i to na način da se svaka cesta prođe
strojem 2 puta sa svake strane. Za ceste i površine oko groblja i parkirališta uobičajena je
košnja 2 puta godišnje.
Radovi će se nabavljati uglavnom u kasno proljeće i rano ljeto, a prema posebnim
potrebama i u drugim dijelovima godine, a količine će se utvrđivati pojedinačnim
narudžbama.
Članak 3.
Pravo dostave ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje
djelatnosti.
Ponuda mora sadržavati: naziv i adresu ponuditelja, troškovnik radova s jediničnim
cijenama i ukupnom cijenom izraženom u kunama s posebno iskazanim PDV-om, uvjete i
dinamiku plaćanja, način i rok isporuke/izvršenja, izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu,
dokaz da ponuditelj ima sposobnost vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo te odgovarajuće
zaposleno osoblje (popis opreme, mehanizacije, popis djelatnika po struci i kvalifikaciji, popis
istih ili sličnih poslova izvršenih u protekloj godini).
Radovi se moraju ponuditi cjelokupno.
Članak 4.
Poziv za javno prikupljanje ponuda biti će istaknut na Oglasnoj ploči općine Grožnjan
i na web stranicama Općine Grožnjan od 28.06.2013. do 08.07.2013.g.
Rok za dostavu ponuda je 08. srpnja 2013.g.
Pismene ponude mogu se dostaviti u zatvorenim omotnicama s naznakom: «ne otvaraj –
ponuda za košnju trave i niskog raslinja uz nerazvrstane ceste“ ili predati Povjerenstvu
neposredno prije javnog otvaranja..
Javno otvaranje ponuda održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2013.g., u 14,00 sati, u općinskoj
vijećnici.

Ponude koje budu pristigle nakon 14,00 sati 11.07.2013.g. neće se uzeti u obzir.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Grožnjan, radnim danom od 8,00 do 15,00 ili na telefon 776-349.
Članak 5.
Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja su:
Ponuđene cijene, uvjeti plaćanja, način i rok isporuke robe odnosno obavljanja usluge,
oprema, duži rok jamstva kakvoće radova te ostale prednosti ponuditelja.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Naručitelj pridržava pravo odbijanja svih pristiglih
ponuda kao i djelomičnog ili potpunog poništenja postupka prikupljanja ponuda i pri tome ne
snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.
O rezultatima prikupljanja ponuda ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od
dana isteka roka za dostavu ponuda.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na Oglasnoj ploči i
na službenim web stranicama Općine Grožnjan.
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