REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MUĆ
KLASA: 310-02/14-01/05
URBROJ: 2180/02-02-14-2
MUĆ:
01.rujna 2014. godine
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj, 26/03- pročišćeni
tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),Odluke o komunalnim
djelatnostima (Službeni glasnik Općine Muć ,broj 04/13,04/14), članka 44.Statuta Općine Muć
(Službeni glasnik Općine Muć ,broj 03/13,05/13),Općinski načelnik Općine Muć,dostavlja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
1. Podaci o naručitelju:
Naziv: Općina Muć,Donji Muć 254,Donji Muć
OIB: 20072764912
Telefon: 021/652 225,652 237
Telefax: 021/652 214
Internet adresa:www.muc.hr
Adresa elektroničke pošte: opcina-muc@st.t-com.hr
OIB: 20072764912
2. Opis predmeta prikupljanja ponuda i tehničke specifikacije
Predmet prikupljanja ponuda je povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na
području cijele Općine Muć koja obuhvaća naselja:
Bračević, Crivac, Donje Ogorje, Donje Postinje, Donji Muć, Gizdavac, Gornje Ogorje, Gornje Postinje,
Gornji Muć, Mala Milešina, Neorić, Pribude, Radunić, Ramljane, Sutina, Velika Milešina i Zelovo.
Tehnička specifikacija se nalazi u priloženom troškovniku.
3. Procijenjena vrijednost predmeta prikupljanja ponuda je 200.000,00 kuna bez pdv-a,a izvor
sredstava je Proračun Općine Muć
4. Rok izvršenja predmeta prikupljanja ponuda:dvije godine od dana obostranog potpisa Ugovora
5. Kriterij za odabir ponude:najniža cijena
6. Traženi dokazi sposobnosti i isključenja:
a) izvadak iz sudskog ili obrtnog registra kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabave,ne stariji od tri mjeseca od dana ovog poziva.
b) potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana od dana ovog poziva,
kojom dokazuje da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje,osim ako mu posebnim zakonom plaćanje tih obveza nije
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.
c) bankarsku izjavu ne stariju od 30 dana (BON 1),da je financijski stabilan i platežno sposoban,da
nije u stečajnom postupku ili postupku likvidacije.
7.Jamstva:Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
-izjavu ponuditelja da će prilikom potpisa ugovora dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od
25.000,00kuna,ovjerenu kod javnog bilježnika,radi osiguranja urednog izvršenja obveza po ugovoru.
8. Rok za dostavu ponuda: bez obzira na način dostave,najkasnije do 10.rujna 2014. godine do
12.00 sati.

9. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dostave ponuda
10. Način dostavljanja ponuda i adresa na koju se dostavljaju: osobno ili poštom,u zatvorenoj
omotnici s naznakom
„NE OTVARAJ-ponuda za održavanje javne rasvjete“ na adresu Općine Muć,
Donji Muć 254, 212013 Donji Muć.
Otvaranje ponuda nije javno.
11. Kontakt: Dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Muć na tel.021/652- 225,652- 237 ili
opcina-muc@st.t-com.hr
12. Način izrade ponude: ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, na hrvatskom jeziku i
latiničnom Pismu. Ponuda se uvezuje jamstvenikom i to na način da se onemogući naknadno vađenje
ili umetanje listova .Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
Nakon što Ponuditelj upiše u Troškovnik sve tražene ponudbene podatke iz svoje ponude,
pečatom i potpisom ovlaštene osobe potvrđuje vjerodostojnost troškovnika.
Ako ponuditelj ne ispuni troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije ili promijeni tekst ili
količine navedene u Obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te
će ponuda biti odbijena.
Ponuda se predaje u „izvorniku“, potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje
gospodarskog subjekta ili osobe koju je ovlaštena osoba pisanom punomoći ovlastila za
potpisivanje ponude (u tom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje
ponude).
Ponuda se dostavlja na način da se sva prazna mjesta u ponudbenom listu popune tiskanim
slovima i pišu neizbrisivom tintom.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica.
Ponuda mora sadržavati:-popunjeni ponudbeni list
-popunjeni troškovnik
-dokumente tražene točkom 6.i 7.ovog Poziva

U prilogu: OBRAZAC 1 -PONUDBENI LIST
OBRAZAC 2 -TROŠKOVNIK
Prijedlog Ugovora

OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Dostaviti:
1. Elos d.o.o.,Stjepana Radića 10,21210 Solin
2. Elektro Kolić d.o.o.,Put Sinjske Rere 6,21204 Dugopolje
3. Elektro Klarić d.o.o.,Ante Starčevića 19,21240 Trilj

OBRAZAC 1.

PONUDBENI LIST
NARUČITELJ:
Naziv i sjedište: OPĆINA MUĆ, Donji Muć 254, Donji Muć
Telefon: 021/652 225,652 237

Fax.: 021/ 652 214

E-mail: opcina-muc@st.t-com.hr
Žiro račun: 2360000-1808700007

OIB:20072764912

PONUDITELJ:
Naziv i sjedište:
Adresa :
OIB:
Broj računa:
Navod da li je ponuditelj u sustavu PDV-a:
Adresa za dostavu pošte:
Adresa e-pošte:
Kontakt osoba ponuditelja:
Broj telefona i telefaksa:

DA

NE

Predmet nabave: povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine
Muć koja obuhvaća naselja:
Bračević, Crivac, Donje Ogorje, Donje Postinje, Donji Muć, Gizdavac, Gornje Ogorje, Gornje Postinje,
Gornji Muć, Mala Milešina, Neorić, Pribude, Radunić, Ramljane, Sutina, Velika Milešina i Zelovo
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama) ___________________________________________________
slovima: __________________________________________________________________________
Porez na dodanu vrijednost 25 % (brojkama) _____________________________________________
Cijena ponude sa PDV-om (brojkama)___________________________________________________
slovima: __________________________________________________________________________
Suglasni smo da rok za radove iznosi ___________ (slovima: ____________________) od
dana od dana sklapanja Ugovora (ne dužim od broja dana zahtijevanih Dokumentacijom). Suglasni
smo da se plaćanje vrši u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa na protokol, po izvršenim
ugovornim obvezama. Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana ___________ (slovima:
____________________________) dana od dana otvaranja ponuda (ne kraćem od broja
dana zahtijevanih Dokumentacijom).
M. P.

_________________
(Mjesto i datum )

____________________________________
(Čitko ime i prezime ovlaštene
osobe gospodarskog subjekta i potpis)

OBRAZAC 2.

TROŠKOVNIK
za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Muć
1. Sukladno Vašem pozivu za prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete, nudimo
poslove održavanja javne rasvjete Općine Muć po slijedećim cijenama:
Napomena: U JEDINIČNU CIJENU NIJE URAČUNAT PDV
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NAZIV
Prigušnica WTF 125W
Prigušnica WTF 250W
Prigušnica 100W za kandelaber
Prigušnica 70W VTNa
Žarulja živina 125W
Žarulja živina 250W
Žarulja natrijeva 150W
Žarulja natrijeva 70W
Žarulja za kandelaber 100W
Zaštitno staklo
Propaljivač 70-1000W
Grlo E27
Grlo E40
Luxomat
Sklopnik CN 63
Sklopnik CN 40
Osigurači nožasti
Kabel PP/Y 3X2,5 mm2
Manipulacija u TS
Postava nove lampe
Ožičenje lampe bez obzira na tip
Dobava i izmjena drvenog stupa JR
Dobava i izmjena kandelabera JR
DPZ strujna stezaljka
Prigušnica 150W VTNa
Rad auto košare
Rad elektromontera

Jedinica mjere
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UKUPNO
te da ćemo sami regulirati odnose s HEP-om, da su u cijeni uključeni troškovi ukapčanja i
iskapčanja JR.

Obračun će se vršiti po obavljenom pregledu kompletne javne rasvjete na području Općine
Muć.
Obračun će sadržavati cijenu obilaska javne rasvjete, te stvarno utrošenih radnih sati i
materijala potrebnih za otklanjanje kvara.
Jedinične cijene se određuju natječajnim troškovnikom, dok će se obračun izvršiti po
obavljenom pregledu kompletne javne rasvjete na području Općine Muć uz ovjeru
situacije od strane ovlaštene osobe koju odredi Općina Muć.
Izvedeni radovi se plaćaju u roku šezdeset (60) dana od ovjere situacije i dostave računa.
Obračun će se vršiti po obavljenom pregledu kompletne javne rasvjete na području općine
Muć.
Obavezujemo se da ćemo po usmenom ili pismenom nalogu od strane ovlaštene osobe Općine
Muć sa redovitim dvomjesečnim pregledom ili nekim drugim radovima na održavanju
javne rasvjete na području Općine Muć započeti u roku najviše od 48 sati, te da ćemo
redoviti pregled završiti u roku najviše od 7 radnih dana.
Nadalje se obavezujemo da ćemo po usmenom ili pismenom nalogu od strane ovlaštene osobe
Općine Muć u slučaju nastanka kvara ili sličnog, opasnog po život i/ili zdravlje ljudi, sa
radovima započeti u roku najviše od 1 sat, te da ćemo cijene gore navedenih radova u tom
slučaju uvećati za __________ %
- uz uvjete plaćanja:_________________________________________________________________
- uz ostale uvjete: _________________________________________________________________

M. P.

_________________
(Mjesto i datum )

____________________________________
(Čitko ime i prezime ovlaštene
osobe gospodarskog subjekta i potpis)

PRIJEDLOG
OPĆINA MUĆ, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć, OIB: 20072764912, koju zastupa
Općinski načelnik Filip Stupalo (u daljnjem tekstu Naručitelj) s jedne strane
i
________________________________,________________,________________________,
OIB ________________________kojeg zastupa direktor ___________________________
(u daljnjem tekstu: Izvođač) s druge strane, dana______________________2014.godine
zaključili su slijedeći

UGOVOR
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
na cijelom području Općine Muć
Članak 1.
I.PREDMET UGOVORA
Stranke prethodno suglasno utvrđuju slijedeće:
- da je predmet ovog Ugovora obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne
rasvjete na cijelom području Naručitelja, odnosno Općine Muć, određene temeljem
Odluke o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Općine Muć ,broj 04/13,04/14)
- da je nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda Općinsko vijeće Općine
Muć na ____sjednici, od _______________2014.g. donijelo Odluku o izboru osobe
za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Muć
KLASA:____________________, URBROJ:__________________, kojom se
najpovoljnijem Izvođaču povjeravaju poslovi održavanja javne rasvjete na cijelom
području Općine Muć.
II. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR
Članak 2.
Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima poslove održavanja javne rasvjete na cijelom
području Općine Muć na vrijeme od dvije (2) godine, računajući od dana potpisivanja ovog
Ugovora.
III. VRSTA I OPSEG POSLOVA
Članak 3.
Poslovi održavanja javne rasvjete na području Općine Muć obuhvaćaju poslove sustavnog
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti, koji su
određeni ponudbenim troškovnikom.

Održavanje javne rasvjete obavlja se sukladno tekućim potrebama i planu ukupnih radova
održavanja javne rasvjete, na temelju narudžbe Naručitelja ili po zapisniku o neaktivnim
rasvjetnim mjestima kojeg izrađuje Izvođač, a ovjerava Naručitelj, ili osoba koja za njega
obavlja nadzor, odnosno osoba koju ovlasti Naručitelj.
Interventnom održavanju javne rasvjete pristupa se u izuzetnim okolnostima, u slučaju
nastanka iznenadnih, nepredviđenih i neplaniranih kvarova i/ ili drugih pojava na objektima
javne rasvjete koje je nužno hitno i neodložno otkloniti radi dovođenja javne rasvjete u stanje
funkcionalnosti i otklanjanja opasnosti po živote ljudi i materijalna dobra .
Članak 4.
Održavanje javne rasvjete u smislu ovog Ugovora naročito podrazumijeva:
dobavu i izmjenu žarulja uz uporabu skala ili auto košare,održavanje elemenata javne
rasvjete,održavanje upravljačkog sklopa javne rasvjete,dobavu i ugradnju kabela,
dobavu i montažu rasvjetnih stupova,sve sukladno ponudbenom troškovniku.
IV. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, NAČIN I ROK
PLAĆANJA
Članak 5.
Za sve poslove održavanja javne rasvjete, Naručitelj duguje Izvođaču naknadu prema
cijenama koje je Izvođač utvrdio u svojem ponudbenom troškovniku za radove na
održavanju javne rasvjete na području Općine Muć, koji ponudbeni troškovnik čini sastavni
dio ovog Ugovora.
Stvarne i potrebne količine radova i materijala na redovnom održavanju javne rasvjete
Naručitelj i Izvođač utvrdit će dogovorno, na zahtjev Naručitelja.
Članak 6.
Izvođač se obvezuje otpočeti s ugovorenim poslovima odmah po narudžbi Naručitelja ili
ovjeri zapisnika o neaktivnim rasvjetnim mjestima.
Izvođenje potrebnih radova po ovom Ugovoru moguće je odgađati samo u slučaju
nepredviđenih okolnosti koje se mogu podvesti pod višu silu i u tom slučaju. Izvođač mora
odmah obavijestiti Naručitelja o nastupu takvih okolnosti s utvrđenjem eventualnog roka za
izvođenje radova. Isto tako, Izvođač snosi štetne posljedice za slučaj da ne obavijesti
Naručitelja o nastupu navedenih okolnosti koje dovode u pitanje izvođenje radova u
primjerenom roku.
Članak 7.
Za održavanje javne rasvjete po ovom ugovoru, Izvođač će početkom svakog mjeseca za
prethodni mjesec ispostaviti račun ili situaciju Naručitelju,po odredbama ugovora i cijenama
ugovornog troškovnika, temeljem pisanih naloga/narudžbenica Naručitelja.
Nadzorno tijelo ili osoba koju ovlasti Naručitelj ,dužno je primljeni račun ili situaciju pregledati
u roku od 7 dana računajući od dana zaprimanja računa ili situacije na protokol Općine
Muć,te je unutar tog roka dužno dostaviti Naručitelju na isplatu.
Naručitelj je takav račun dužan platiti u roku od 60 dana, računajući od dana zaprimanja
računa-situacije na protokol Općine Muć.
Ako Naručitelj kasni s plaćanjem ispostavljenih računa više od 30 dana, Izvođač može
jednostrano prestati održavati javnu rasvjetu, ali je o tome dužan pismeno obavijestiti
Naručitelja.

Članak 8.
Ako Izvođač ustanovi da su objekti i uređaji javne rasvjete u vlasništvu Naručitelja tehnički
neispravni, te da prijeti opasnost ugrožavanja života i imovine ljudi, Izvođač će poduzeti
razumne mjere i radove koji ne trpe odgodu. O tehničkoj neispravnosti i opasnosti Izvođač je
dužan odmah obavijestiti Naručitelja, te prema potrebi, poduzeti mjere radi privremenog
isključenja objekta javne rasvjete s električne mreže.
Članak 9.
Sve radove koji su predmet ovog Ugovora Izvođač se obvezuje izvesti s pravilima struke i u
skladu s važećim propisima, vodeći računa da izbor potrebnog materijala odgovara
propisanim standardima, što podrazumijeva da Izvođač snosi i štetne posljedice za
eventualni nedostatak u kvaliteti obavljenih radova kao i obvezu da na svoj teret zamjeni
nekvalitetne i neodgovarajuće proizvode koje je ranije ugradio u javnu rasvjetu.
Članak 10.
Stranke suglasno utvrđuju pravo Naručitelja da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko
Izvođač ne obavlja povjerene poslove na način kako je to utvrđeno ovim Ugovorom, ali je o
tome dužan pismeno obavijestiti Izvođača.
Članak 11.
Stranke suglasno utvrđuju da Ugovorene jedinične cijene podliježu reviziji , ali u prvoj godini
važenja ovog Ugovora cijene ugovorene ovim Ugovorom se ne mijenjaju odnosno ne
podliježu reviziji.
Članak 12.
Ugovorne strane su suglasne da Izvođač može , nakon isteka roka od godinu dana od dana
sklapanja ovog Ugovora , zahtijevati povećanje ugovorenih cijena , ako bi se od mjeseca i
godine sklapanja ovog Ugovora povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena
cijena ugovorenih poslova za više od 5% ( pet posto), te će Naručitelju prijaviti promjenu
cijene i dostaviti mu novi predloženi cjenik.
Članak 13.
Izvođač je dužan pri svakoj promjeni cijene, izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti
suglasnost Naručitelja i to najkasnije 30 dana prije njezine primjene.
Naručitelj je dužan u roku od 15 dana od dana prijema prijave novog cjenika Izvođača , kojim
cjenikom se mijenjaju ugovorene cijene sadržane u Cjeniku radova održavanja javne rasvjete
na području općine Muć , donijeti odluku o tome dali prihvaća ili odbacuje predloženi cjenik i
o tome pismeno obavijestiti Izvođača.
Ukoliko Naručitelj u roku od 15 dana od dana prijema prijave novog cjenika Izvođača o
promjeni ugovorenih cijena pismeno ne obavijesti Izvođača o tome dali prihvaća ili odbacuje
predloženi novi cjenik, smatrat će se da je Naručitelj suglasan sa novim cjenikom Izvođača.
Članak 14.
Ukoliko Naručitelj donese negativno mišljenje na predloženi novi cjenik Izvođača i o tome u
roku od 15 dana od dana prijema obavijesti Izvođača o promjeni cijena pismeno obavijesti
Izvođača da ne prihvata promjenu cijena odnosno novi cjenik, isti se ne može primijeniti.

U slučaju da se ugovorne strane ne mogu dogovoriti o primjeni novog cjenika , zbog čega
može doći do prestanka obavljanja poslova koji su predmet ovog Ugovora , Naručitelj će
raskinuti ovaj Ugovor , o čemu će prethodno pismeno obavijestiti Izvođača.
V. JAMSTVO ISVRŠITELJA O ISPUNJENJU UGOVORA
Članak 15.
Isporučitelj se obvezuje predati Naručitelju u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa
Ugovora bezuvjetnu i „bez prigovora“ garanciju banke, kao jamstvo za uredno ispunjenje
Ugovora u iznosu od 25.000,00 kuna.
Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora biti će valjano dvije godine od dana potpisa
Ugovora.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Moguće nesporazume iz ovog Ugovora stranke će nastojati prethodno riješiti sporazumno ,
pa će svakako nastojati prethodno riješiti nesuglasice i angažiranje treće strane u koju obje
ugovorene strane imaju povjerenje.
Ako se spor ne riješi na prethodni način, stranke ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u
Splitu.
Članak 17.
U znak prihvaćanja prava i obveza po ovom Ugovoru, stranke ga suglasno potpisuju.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava
po 2 (dva) primjerka.

ZA IZVOĐAČA:

ZA NARUČITELJA:

Direktor / vlasnik

Općinski načelnik Općine Muć

________________________

_______________________
Filip Stupalo

KLASA:_______________________
URBROJ:_____________________
Donji Muć,_____________________

