Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članaka 9. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Buja “ br. 07/06) i Odluke gradonačelnika
Grada Buja, KLASA: 340-01/11-01/04, URBROJ: 2105/01-01-11-1 od 16. svibnja 2011. godine,
objavljuje se:
NATJEČAJ
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na
području Grada Buja
1. Opći podaci o naručitelju:
(a) Naziv (puni naziv): GRAD BUJE
(b) Sjedište (adresa-ulica i broj): ISTARSKA 2, 52460 BUJE
(c) Telefonski broj: 052/772-122, broj telefaksa: 052/772-158
(d) Matični broj naručitelja: 2556995
(e) OIB: 19611257971
2. Predmet natječaja:
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Buja 2011.-2013. - na temelju ugovora o
povjeravanju poslova
3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:
Ugovor se sklapa na vrijeme od dana potpisa ugovora do 31.12.2013.
4. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave odluke, odnosno do 02. lipnja, 2011.
godine u 12,00 sati.
Otvaranje i ocjenu ponuda provodi nadležno povjerenstvo naručitelja.
Otvaranje ponuda održat će se 02. lipnja, 2011. godine u 12,15 sati.
Na osnovu ocjene pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir
ponude, podnijeti ga Gradonačelniku koji će isti uputiti Gradskom vijeću koje donosi odluku o
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.
5. Preuzimanje natječajne dokumentacije:
Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići u prostorijama Grada Buja, Istarska 2,
52460, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati i naplaćuje se u iznosu od 200,00 kuna na žiro
račun Grada Buja 2402006-1804200004, poziv na broj 68-7706-OIB
6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:
Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom.
7. Ostali uvjeti:
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na
predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji
su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.
KLASA: 340-01/11-01/04
URBROJ: 2105/01-01-11-1
Buje, 23. svibnja, 2011. godine
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