Na temelju članka 15. stavak 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 i 110/04,
178/04,38/09 i 79/09, 153/09,49/10, 48/11 90/11,144/12,94/13,153/13,147/14,36/15) i čl. 40.
Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 349-ispr.,
13/13,19/13) Općinski načelnik Općine Mrkopalj objavljuje
JAVNI NATJEČAJ ZA
POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI
ODVOZ OTPADA S JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE MRKOPALJ
I.
Javni natječaj raspisuje se za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti odvoz
otpada s javnih površina na području općine Mrkopalj.
II.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za
obavljanje djelatnosti opisane u točki I. natječaja
Ponuda sudionika na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke, sjedište, ime i prezime ovlaštene osobe,
- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući
registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti, ne
stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
-potvrda nadležne Porezne uprave da nema duga po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30
dana od dana objave natječaja,
- izjava o nekažnjavanju za ponuditelja i odgovornu osobu ponuditelja ,
- izjava ponuditelja o stručnoj i kadrovskoj osposobljenosti za odvoz otpada s javnih
površina ,
-izjava o tehničkoj sposobnosti za odvoz otpada s javnih površina s popisom opreme, vozila i
strojeva
- dokaz o izvršenju minimalno jednog ugovora o izvedenim radovima istog ili sličnog kao
što je predmet natječaja s potvrdom o urednom ispunjenju ugovora ,
- dokaz o uspješnosti poslovanja i financijskoj sposobnosti (BON2) ne starije od 30 dana,
- ispunjeni cjenik usluga,
- pisanu izjavu ponuditelja da će prilikom sklapanja ugovora ako bude izabran kao
najpovoljniji ponuđač dati bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 kn ovjerenu od javnog
bilježnika na ime jamstva za ispunjenje ugovora.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz
natječaja ponudi najnižu cijenu usluga.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj
.
Protiv Odluke iz stavka 4. ove točke žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti
upravni spor.
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na web stranici općine
www.mrkopalj.hr ili u prostorijama općine Mrkopalj .
Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o
povjeravanju obavljanju komunalne djelatnosti na području općine Mrkopalj.
Rok ugovornog obavljanja djelatnosti koja je predmet natječaja određuje se na vrijeme
od četiri godine.

III.
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na
adresu: Primorsko-goranska županija, Općina Mrkopalj, Stari Kraj 3, 51315 Mrkopalj s
naznakom „Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti –odvoz otpada s javnih
površina - ne otvarati“).
Nepravovaljane ponude neće se razmatrati.
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