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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
 
KLASA: 363-01/10-01/296 
URBROJ:  2144-01-01-10-6 
Labin,  12. listopada 2010.  
 

JAVNI NATJEČAJ 
za prigodno ukrašavanje na području Grada Labina  

za razdoblje od 2010. do 2013. godine 
 

1. Predmet Javnog natječaja je povjeravanje poslova za prigodno ukrašavanje na 
području Grada Labina. 

2. Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 4 godine, a za svaku 
ugovorenu godinu zaključit će se aneks osnovnom ugovoru ovisno o opsegu posla  i 
osiguranim sredstvima definiranim Programom održavanja komunalne infrastrukture. 

3. Poslovi na prigodnom ukrašavanju grada obuhvaćaju: ukrašavanje i osvjetljavanje 
Grada za državne blagdane i druge manifestacije. 

4. Plaćanje će se vršiti prema mjesečnim situacijama ovjerenih po naručitelju sa rokom 
plaćanja od 30 dana. Cijene se mogu mijenjati samo u slučaju promjene pariteta 
EUR/KN za +/- 3% ukoliko doñe do promjene Eura, prema Tečajnoj listi HNB-a, ali ne 
prije prvih 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora.  

5. Ponudu treba izraditi sukladno natječajnoj dokumentaciji koja sadrži sve potrebne 
podatke za izradu, te se može preuzeti u  Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti 
Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin (II kat soba broj 18 ), radnim danom od 
09:00–14:00 sati uz predočenje dokaza po uplaćenoj naknadi u iznosu od 100,00 kn 
(općom uplatnicom na žiro račun Grada Labina broj:2340009-1822200000, Model -
68-7803-OIB za pravne osobe i fizičke osobe) 

6. Ponude se dostavljaju u dvostruko zatvorenim i zapečaćenim omotnicama. Na 
vanjskom omotu je adresa naručitelja - Titov trg 11, 52220 LABIN, s naznakom: "NE 
OTVARAJ – PONUDA ZA PRIGODNO UKRAŠAVANJE GRADA", a na unutarnjem 
omotu je adresa ponuditelja. 
Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Javnog natječaja na 
Oglasnoj ploči Grada Labina, u petak, 27. listopada 2010. godine u 1200 sati. Ponude 
moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrñenog roka bez obzira na 
način dostave.       

7. Ponuda mora sadržavati: 
      -     kratak opis ponuditelja, popis dokumenata u  prilogu ponude 

- ispunjen i ovjeren obrazac ponude (DODATAK 1.) i aproksimativni troškovnik sa       
jediničnim cijenama i ukupnom cijenom u kunama i posebno iskazanim PDV-om 
(DODATAK 2.)                                  

- ispravu o upisu u poslovni, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 
registar, kojom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je 
predmet Javnog natječaja 

- potvrdu porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu 
plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje i drugih državnih davanja, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana 
objave Javnog natječaja 
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- izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika da ponuditelju nije izrečena 
pravomoćna osuñujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: 
udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom 
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i 
ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito 
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, 
prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog 
novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta 
gospodarskog subjekta (DODATAK 4.) 

- dokaz o bonitetu – BON 1 ili istovjetnu ispravu izdanu od strane nadležnog tijela 
kojom se dokazuje ukupni ostvareni prihod za predhodno obračunsko razdoblje, a 
koji mora biti jednak ili veći od 1.000.000,00 kuna, 

- dokument izdan od strane bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, 
odnosno SOL 2 ili sl.) kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost , ne stariji od 30 
dana. Ovim dokumentom ponuditelj dokazuje da račun nije bio u blokadi više od 
15 dana u proteklih 6 mjeseci do isteka roka za dostavu ponude  

- potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada o podmirenim obvezama 
prema Gradu po bilo kojoj osnovi, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana 
objave Javnog natječaja 

- potvrdu da se sjedište radne grupe uključujući zatvoreno zidano skladište 
rezervnih dijelova nalazi unutar kruga 15 km od granice područja Grada Labina, 

- potvrdu da u redovnom radnom odnosu imaju najmanje 2 elektrotehničara ili VKV 
elektromontera s najmanje 3 godine radnog iskustva i 2 KV elektromontera sa 
najmanje 1 godinom radnog iskustva, 

- potvrdu da su djelatnici osposobljeni za rad na siguran način u skladu sa važećim 
zakonima i pravilnicima za predmetnu djelatnost, 

- potvrdu da je za ugovoreno razdoblje osigurano redovno korištenje auto platforme 
(korpe) za rad na visinama do 16 metara sa rukovoditeljem koji ima položen 
odgovarajući ispit, 

- bruto satnice svih djelatnika i opreme, 
- izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika (DODATAK 5.): 

- da je radna grupa za prigodno ukrašavanje grada opremljena sa opremom 
kako slijedi: dvije garniture profesionalne zaštitne opreme za rad na kabelskoj 
i zračnoj NN mreži, dvije garniture profesionalnog alata i instrumenata za rad 
na kabelskoj i zračnoj NN mreži te odgovarajuće vozilo i mobilni telefon, 
- da će radove čije bi odgañanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu izvršiti 
odmah po dojavi, bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana, 
- da će ugrañivati zamjensku opremu istih podataka koje ima oprema koju 
treba zamijeniti, a u slučaju tehnološke zastarjelosti da će ugrañivati opremu 
prema važećoj tehničkoj regulativi, 
- da su u jediničnim cijenama uključeni svi troškovi koji su potrebni za 
izvršenje radova po propisima i pravilima struke, te da neće zahtijevati nikakvo 
povećanje istih, 
- da su upoznati o davanju jamstva za kvalitetno izvršenje Ugovora u obliku 
bankarske garancije ili vlastite mjenice (“bez protesta”) u iznosu od 10% 
ugovorenih radova prije potpisivanje Ugovora, 

-    natječajna dokumentacija sadrži i prijedlog ugovora o obavljanju poslova koji je 
     predmet Javnog natječaja ( DODATAK 3.). 
Ponuditelj mora potpisati priloženi ugovor a kojim potpisom potvrñuje prihvaćanje   
 ugovornih uvjeta. 
Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku, izuzev   
DODATKA 2. i DODATKA 5., koje izjave moraju biti ovjerene od strane javnog  
bilježnika. 
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Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja, a prije sklapanja ugovora o obavljanju komunalnih poslova prigodnog 
ukrašavanja Grada Labina, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti. 

     8.   Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunima, te  
           će ih povjerenstvo odbaciti bez analize.  Ponude koje nisu pristigle u roku neće se  

     otvarati i vratiti će se ponuditelju.. 
9. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:                                            

-  udovoljavanje svim natječajnim uvjetima sukladno dokumentaciji za nadmetanje         
-   najniža ponuñena cijena.   

    10.  Odluku o izboru izvoditelja kojem se povjeravaju poslovi prigodnog ukrašavanja grada  
           donosi Gradsko vijeće Grada Labina . Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku      
           Javnog natječaja nema pravo žalbe na odluku Gradskog vijeća o povjeravanju     
           poslova prigodnog ukrašavanja grada najpovoljnijem ponuditelju, već može pokrenuti  
           upravni spor u roku od 30 dana od primitka odluke Upravnom sudu Republike  
           Hrvatske. 
    11.  Javno otvaranje ponuda obavit će se uz prisustvo ovlaštenih predstavnika ponuditelja  

     datum 27. listopada 2010. godine u 12,00 sati, u prostorijama Grada Labina. 
    12.  Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno poništiti Javni  
           natječaj, te ga ponoviti bez dodatnog obrazloženja. 
    13.  Sklapanje ugovora izmeñu naručitelja i ponuditelja obavit će se u roku od 30 dana od  
           dana pravomoćnosti odluke Gradskog vijeća o izboru izvoditelja za prigodno             
           ukrašavanje grada. 
 
 
 
 
 
 

Pročelnik: 

 

Ljubomir Buršić ing. grañ. 
 


