Temeljem članka 4. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati
temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova («Službene novine» Primorsko-goranske
županije broj 32/01., 9/04., 35/06., 19/07. i 59/09. ), Općina Skrad objavljuje

NATJEČAJ
za zimsko održavanje lokalnih cesta
na području Općine Skrad
Za obavljanje komunalne djelatnosti - zimsko održavanje lokalnih cesta na području
Općine Skrad ponuđači moraju raspolagati odgovarajućom mehanizacijom za čišćenje snijega i
preventivno posipavanje cesta za sljedeće pravce:
a) Skrad – Podstena – Tusti Vrh – Planina Skradska – Gorica – Rasohe – Ravan - Zakrajc –
Pucak - Donji Ložac
b) Malo Selce – Bukov Vrh – Divjake – Hribac – Veliko Selce – Sleme – Žrnovac – Gornja
Dobra – Brezje - Pečišće
c) Kupjak – Rogi – Buzin
d) Hlevci – Ravna Gora
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sklapa se na vrijeme od dvije godine.
UVJETI NATJEČAJA
a) Ponude na natječaj podnose se pismenim putem na adresu: Općina Skrad, J.B.Blaža 8, 51311
Skrad, s naznakom «Ponuda za zimsko održavanje cesta – ne otvarati».
Ponuda mora sadržavati:
- naziv tvrtke ili obrta, sjedište, OIB
- isprava o upisu u sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (ne
stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog nadmetanja)
- dokaz o vlasništvu ili najmu odgovarajuće mehanizacije za čišćenje snijega
- dokaz o tehničkoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti
- dosadašnje reference
- cijenu za efektivni sat čišćenja snijega u bruto iznosu (uključujući PDV, porez i doprinose)
- cijenu sa materijalom i cijenu bez materijala za efektivni sat posipavanja cesta u bruto
iznosu (uključujući PDV, porez i doprinose)
- naznaku za koji od navedenih pravaca se ponuđač natječe.
b) Ponude se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja.
c) Uz ispunjenje navedenih uvjeta i najniže ponuđene cijene na odabir izvođača utječu i tehnička
opremljenost i iskustvo u obavljanju poslova zimske službe.
d) Nepotpune ponude kao i ponude pristigle nakon roka neće se razmatrati.
OPĆINA SKRAD

