
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ("Narodne novine" br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09,153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14),  članka 16. i 17. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 
Novalje (“Županijski glasnik Ličko-senjske županije” broj 29/14) i  članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije” broj 12/09, 07/13, 10/13, 18/13, 05/14 
pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje dana 30. rujna 2016.g.      JAVNI  NATJEČAJ 

za obavljanje komunalne djelatnosti  - održavanje javne rasvjete na području Grada Novalje za razdoblje od 2016. do 2018. godine 
 
 1. Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javne 

rasvjete na području Grada Novalje za razdoblje od 2016. do 2018.godine. 2. Mjesto izvršenja radova: područje Grada Novalje sa naseljima, po nalogu naručitelja. 
3. Vrijeme na koje se ugovor sklapa: 2 godine od potpisa ugovora. 4. Natječaj se provodi sukladno Dokumentaciji za nadmetanje koja sadrži sve potrebne 

podatke i ponudbeni troškovnik za izradu  ponude, a  može se preuzeti  putem elektronske pošte ili osobno u prostorijama  Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave-Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav, Grada Novalje, 
Trg dr. F. Tuđmana 1, Novalja u vremenu od 8,00 – 11,00 sati, uz predodžbu  bespovratne uplate iznosa od 500,00 kn na IBAN  Grada Novalje broj 
HR1123400091828800007, s pozivom na broj HR 68 7242-OIB, svrha „Za natječajnu dokumentaciju -održavanje javne rasvjete na području Grada Novalje  2016-2018“. 5. Rok za dostavu ponuda: 21. listopada 2016.g. do 09:00 sati bez obzira na način 
dostave. 6. Adresa na koju se ponude dostavljaju u zapečaćenoj omotnici: 
Grad Novalja, Trg dr. F. Tuđmana 1, Novalja, neposredno u pisarnicu  ili putem pošte preporučeno s naznakom “NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ – ponuda za održavanje javne rasvjete grada Novalje za 2016.-2018.”. 

7. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski. 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: najniža ponuđena cijena.  

10. Ponuditelji su dužni uplatiti polog u iznosu od 48.000,00 kn na žiro račun i poziv na broj kao u točki 4. ovog natječaja, s naznakom “ jamstvo  za ozbiljnost ponude na natječaj 
za održavanje javne rasvjete”. 11. Otvaranje ponuda je javno i održat će se 21. listopada 2016.g. u 09,00 sati. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz 
priloženi dokaz o punomoći. 12. Odluku o izboru izvoditelja kojem se povjeravaju poslovi održavanja javne rasvjete 
donosi Gradsko vijeće Grada Novalje.  13. Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku ovog javnog natječaja nema pravo žalbe na 
odluku Gradskog vijeća, već može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od primitka odluke Upravnom sudu  Republike Hrvatske. 14. Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno poništiti ovaj javni 
natječaj, te ga ponoviti bez dodatnog obrazloženja. 15. Sklapanje ugovora između naručitelja i odabranog  ponuditelja obavit će se u roku od 
15 dana od dana dostavljanja odluke svim ponuditeljima koji su sudjelovali na natječaju.  

  
KLASA: 360-01/16-01/26                 Gradonačelnik  URBROJ: 2125/06-01/01-16-02                Ante Dabo   v.r. Novalja, 30.rujna  2016.  


