
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MOTOVUN 
Općinski načelnik  
 
Klasa: 363-01/12-01/07 
Ur. broj:2163/05-04-12-1 
Motovun, 02. veljače 2012. 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. i 49/11. ) i  odredbi članka 8.  
i 12. Odluke o komunalnim djelatnostima na području  Općine Motovun ("Službene novine 
Grada Pazina" broj 02/11 i 09/11), Općinski načelnik objavljuje 
 
 
 

P O Z  I V 
za dostavljanje ponuda 

 
 
 

PREDMET: Prikupljanje ponuda za održavanje  javne rasvjete i elektromontažne radove na 
području Općine Motovun.   

 
 

Pozivamo Vas da dostavite ponudu za održavanje  javne rasvjete i elektromontažne 
radove na području Općine Motovun. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Općinski načelnik 
                                                                                                               

                                                                           Slobodan Vugrinec,v.r. 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. “INSTALATER" Bertoši 41, Motovun  
2. " ĐUSTO " d.o.o., Poreč, Čuši 4 
3. " HEP " Pogon Pazin 
4. " ROBI ", Labinci, Labinci 143 
5. " DEKOP ", 52 440 Poreč, A. Vivode 9 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MOTOVUN 
Općinski načelnik 
52 424 Motovun, Trg Andrea Antico 1 
tel. 052 681 772, fax. 052 681 642 
e-mail: opcina-motovun@pu.t-com.hr 
OIB 40892183385 
 

PRIKUPLJANJE PONUDA POZIVOM  
br.   05/12 

 
1. Predmet nadmetanja 
- Općina Motovun provodi prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete i 

elektromontažne radove na području Općine Motovun.  
 

2. Vrijeme za koje se povjeravaju komunalni poslovi 
- Vrijeme na koje se povjeravaju radovi za održavanje javne rasvjete i elektromontažni 

radovi je razdoblje od 4 godine. 
 
3. Vrsta i količina radova 
- Vrsta i količina radova definirana je Programom komunalnih potreba Općine Motovun 

za 2012 godinu, a jedinični radovi definirani su troškovnikom koji je sastavni dio ovog 
prikupljanja ponuda.  

- Za razdoblje od 2013-2015 godine količine će biti utvrđene programom komunalnih 
potreba koji se donosi uz Proračun za pojedinu godinu, a kod obračuna primjenjivat će 
se ponuđene jedinične cijene.  

 
4. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja 
- Jedinične cijene se određuju natječajnim troškovnikom, dok će se obračun izvršiti po 

stvarno izvršenim radovima. U slučaju promjene tečaja EU prema kuni +/- 5% izvršit 
će se korekcija jediničnih cijena prema srednjem tečaju HNB. 

- Izvedeni radovi se plaćaju u roku od petnaest (15) dana od ovjere obračuna odnosno 
najkasnije trideset (30) dana od dostave obračuna 

 
5. Potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje ugovora 
- Bjanko zadužnica ovjerena kod Javnog bilježnika na iznos od 20.000,00 kn. 

 
6. Način, mjesto i rok za podnošenje ponude 
- Ponude se podnose u zapečaćenom omotu prijamnoj službi (pisarnici) Općine 

Motovun neposredno s naznakom "POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
05/12 - NE OTVARAJ" do petka, 10. veljače 2012. godine u 12,00 sati. Na omotnici 
se mora naznačiti i naziv, odnosno ime i adresa kandidata. 

7. Rok važenja ponude 
- Najmanje 90 dana. 

 
8.  Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi 
- dokaz o registraciji za obavljanje odnosne komunalne djelatnosti (izvod iz obrtnog 

registra nadležnog ureda za fizičke osobe  ili izvod iz registra trgovačkog suda za 
pravne osobe), 



- potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj dokazuje da je 
ispunio obavezu plaćanja svih dospjelih poreznih obaveza i obaveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje (ne stariju od 30 dana od objave natječaja, odnosno od dostave 
poziva za podnošenje ponude) 

- dokaz o uspješnosti poslovanja i financijskoj stabilnosti – BON 1, BON 2 (ne stariju 
od 30 dana od objave natječaja, odnosno od dostave poziva za podnošenje ponude), 

- potvrda Općine Motovun da nema nepodmirenih obveza prema Općini Motovun, po 
bilo kojoj osnovi, 

- uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu, 
- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja 

(oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi). 
       Tražene isprave, osim onih navedenih pod al. 2. i 3. ne smiju biti starije od 6 mjeseci od   
      dana objave natječaja - dostave poziva za podnošenje ponude. Sve isprave podnose se u  
      izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
 

9. Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda 
- Javno otvaranje ponuda bit će u petak  10. veljače 2012. godine u prostorijama Općine 

Motovun u Motovunu, Trg A. Antico 1, s početkom u 12,30 sati. 
 

10. Preuzimanje dokumentacije 
Pozvani ponuditelji potrebnu dokumentaciju za nadmetanje ( troškovnik ), mogu 

podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Motovun, Trg A. Antico 1,  radnim 
danom od 800 do 1400 sati. 

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati. 
 

11. Uvjeti za odabir najpovoljnije ponude 
      Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja 

prema traženim uvjetima i zahtjevima nadmetanja na temelju poslovnog ugleda podnositelja 
ponude, sposobnosti za ostvarenje ugovora, povoljnosti ponude (tehničke i financijske) i 
povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša. 

Ukoliko se zbog jednakih cijena ne može odrediti koji je ponuđač povoljniji, 
najpovoljniji kandidat smatrat će se onaj za kojega se ocijeni da ima povoljniju kadrovsku i 
tehničku opremljenost. Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.  

Općinski načelnik donosi prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih 
poslova na temelju ugovora te istog upućuje Općinskom vijeću Općine Motovun. 
 Općinsko vijeće Općine Motovun donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe 
kojoj će se povjeriti poslovi iz Poziva. 
 Općinsko vijeće Općine Motovun može donijeti odluku kojom se ne izabire niti jedna 
ponuda pristigla na poziv za prikupljanje ponuda. Protiv navedene odluke Općinskog Vijeća 
žalba nije dopuštena, prema članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

O rezultatima nadmetanja,  ponuditelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.  
Općinski načelnik Općine Motovun će pristupiti sklapanju ugovora s odabranim 

ponuditeljem najkasnije u roku od osam (8) dana nakon dostave obavijesti o odabiru. Ukoliko 
se ponuditelj ne odazove na poziv za sklapanje ugovora u tom roku Općinsko vijeće može 
promijeniti odluku o odabiru. 
 Za sva dodatna objašnjenja i pitanja u svezi natječaja ponuditelji se mogu javiti u 
Jedinstveni upravni odjel na telefon 052/ 681 772 ili 681 642. 
 

                                                                              Općinski načelnik 
                                                                                              Slobodan Vugrinec, v.r.  



 


