Na temelju članka 4. i 5. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice (“Službeni vjesnik” Grada Hrvatske
Kostajnice br. 52/15) Grad Hrvatska Kostajnica upućuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
1. Opis naručitelja:
a) Naručitelj: Grad Hrvatska Kostajnica;
b) Sjedište/adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 44430 Hrvatska Kostajnica;
c) Telefonski broj: 044/ 551 551;
d) e-mail: grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr;
e) OIB: 06208368082.
2. Predmet natječaja;

prikupljanje ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: Četiri (4) godine od potpisa ugovora.
5. Vrsta i obujam radova:
Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle
osobe ili posmrtnih ostataka sa područja Grada Hrvatske Kostajnice, od mjesta smrti do
nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez
obdukcije, prijevoz pokojnika kojima se ne može utvrditi identitet (nepoznatih osoba) i
prijevoz pokojnika bez nasljednika.
5. Ponuda treba sadržavati:
- naziv i sjedište ponuditelja,
- izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra,
- Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
- potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave, o plaćenim dospjelim
obvezama, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja,
- reference tvrtke za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja
- bjanko zadužnica (za jamstvo izvedbe poslova prijevoza pokojnika)
Isprave se prilažu u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.
Potvrda Porezne uprave o plaćenim, dospjelim obvezama ne može biti starija od 30
dana, dok ostale isprave ne mogu biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog
natječaja.
6. Način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja:
Ponuditelj treba iskazati ponudbenu jediničnu cijenu po prijeđenom kilometru
prijevoza (PDV iskazati zasebno). Ponuditelj treba navesti način i rokove plaćanja
poslova koji su predmet ovog natječaja.

7. Način podnošenja ponude:
Ponude se predaju u zapečaćenoj omotnici, na adresu:
Grad Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 44430 Hrvatska Kostajnica,
sa naznakom:
– NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ – POSLOVI PRIJEVOZA POKOJNIKA8. Rok dostave ponuda: 28. prosinca 2015. (ponedjeljak), do 12,00 sati.
9. Opcija ponude: 60 dana
10. Mjesto i vrijeme otvaranja ponude:
Zgrada Gradske uprave Grada Hrvatske Kostajnice, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, na
sjednici Povjerenstva za provedbu postupka natječaja.
Krajnji rok za dostavu ponude ujedno je i rok za otvaranje ponuda (28. prosinca 2015.
u 12,00 sati – Ured gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice).
Radu Povjerenstva mogu prisustvovati predstavnici ponuditelja.
11. Obavijest o rezultatima natječaja:
U roku od osam (8) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
14. Uvjeti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najnižom cijenom, uz uvjet da
ponuditelj ispunjava ostale uvjete za obavljanje djelatnosti.

Hrvatska Kostajnica, 15. prosinca 2015.

GRADONAČELNIK
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