
Na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03- pročišćeni 

tekst, 82/04, 110/04, 178/04,38/09, 79/09 i 49/11), te članka 2. Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se u općini Velika mogu obavljati na temelju pisanog ugovora ("Službeno 

glasilo općine Velika br. 1/07) i Odluke Općinskog Načelnika  od 14. 10. 2015. godine, 

raspisuje se  

 

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za povjeravanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 

Velika - zimska služba - 

 

 Poslovi zimske službe se povjeravaju za sezonu 2015/2016. godina.  

Razdoblje vršenja zimske službe je: od 01. 11. 2015. do 15. 03. 2016. godine. 

Područje općine Velika obuhvaća cca 50 km nerazvrstanih cesta podijeljenih u tri 

prioriteta čišćenja  

Ponuda ponuditelja mora sadržavati slijedeće: 

a) puno ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke, sjedište, te ime i prezime 

ovlaštene osobe,  

b) dokaz da su registrirani za obavljanje tražene djelatnosti (obrtnica ili izvod iz 

registra trgovačkog suda),  

c) potvrdu BON 1 i BON 2,  

d) potvrdu Porezne uprave o stanju duga,  

e) izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe,  

f) izjavu da imaju potrebnu stručnu, kadrovsku, tehničku i financijsku sposobnost za 

obavljanje poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled – navodeći dokaze kojima to mogu 

dokazati,   

g) izjavu o nepromjenjivosti cijena vršenja zimske službe,  

h) reference prijašnjih radova na zimskim službama  

i) popunjeni troškovnik za davanje ponude koji se može podići u općini Velika u 

vremenu od 8,00 do 15,00 sati svaki radni dan.   

Ponuda ponuditelja mora imati rok valjanosti ne kraći od 60 dana od krajnjeg roka za 

dostavu ponuda. 

Tehnički uvjeti koje ponuditelj mora imati su: 

a) minimalna zaliha soli na lageru prije izlaska na teren je 25 tona u vrijeme zimskih 

uvjeta,  

b) 3 tima istovremeno opremljena svom tehničkom opremom potrebnom za čišćenje ( 

ralica i rasipač soli )  

c) nakon nastanka zimskih uvjeta (snijeg i led na cesti) timovi su dužni najduže u roku 

od 2 sata izaći na teren, a na poziv komunalnog redara Općine Velika     

Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti i jamstvo, odnosno bjanko mjenicu koju će se 

naplatiti od ponuditelja s kojim se sklopi ugovor o vršenju zimske službe ukoliko ponuditelj 

ne bude uredno izvršavao ugovorne obveze. 

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu na adresu Općina Velika, Trg 

bana J. Jelačića 34 neposredno ili putem pošte s naznakom "NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ 

– ZIMSKA SLUŽBA" u roku od 8 dana od dana objave natječaja u tisku. 

Kao najpovoljnija ponuda odabrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz 

Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora ima 

najnižu ponuđenu cijenu vršenja zimske službe.  

Načelnik općine Velika donijeti će odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku od 8 

dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a u daljnjem roku od 8 dana o izboru će se 

obavijestiti ponuditelje. Općinski načelnik može donijeti odluku da se ne prihvati niti jedna 

ponuda. 

 

       OPĆINA VELIKA 


