
           
   KLASA: 340-03/22-01/3

UR BROJ: 2125/08-02/02-22-1 
Evidencijski broj nabave:
U Perušiću, 14.10.2022

Na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave i KLASA: 400-02/17-01/1 
URBROJ: 2125/78/17-1, od 01.09.2017. godine, objavljuje se 

JAVNI POZIV
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih 
cesta na području općine Perušić u zimskim uvjetima za sezonu 2022./2023. 

1.  OPĆI PODACI
  1.1. Podaci o naručitelju 
       Naručitelj: Perušić d.o.o., Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić, 

   OIB: 72380967406, tel: 053/679-269, fax: 053/679-269, 
   Internetska adresa: www.komunalac-perusic.hr
   Adresa elektroničke pošte: perusicdoo@gmail.com

        Kontakt broj: 053/679-269, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati. 

  1.2. Komunikacija s ponuditeljima 
    1.2.1.Za komunikaciju s ponuditeljima zaduženi su : Mihael Kurteš, mag.oec., direktor; 
Svemirko Milković, mag.ing.traff. rukovoditelj zajedničkog odjela,  tel: 053/679-269, e-mail; 
perusicdoo@gmail.com/

     1.2.2. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i ponuditelja  
            može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom ili e-mailom. 

      1.2.3. Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati 
dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje, a Naručitelj će 
dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim 
internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju 
zahtjeva, pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno. 
Posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju naručitelj će staviti na 
raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. 
Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana 
u kojem ističe rok za dostavu ponuda. 

1.2.4.Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju osigurati će 
dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim 
internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od 
izmjene imaju najmanje 10 dana za dostavu ponude. Ako je potrebno, naručitelj će izmijeniti 
ili ispraviti poziv na nadmetanje. 



1.3. Sukob interesa 
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU 
INTERESA U SMISLU ČLANKA 75. Do 83. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Narodne 
novine 120/16): nema gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa 
sukladno članku 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi.

1.4. Dokumentacija 
Dokumentacija je izrađena na temelju Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br.120/16) 
Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (“Narodne 
novine”, br.10/12.) i za sve ostalo što u dokumentaciji nije navedeno, a odnosi se na javnu 
nabavu, primjenjuju se odredbe navedenog Zakona i Uredbe.

1.6. VRSTA UGOVORA
      Ugovor o povjeravanju radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima  

za sezonu 2022./2023. 

1.7. ROK ZA PRIJAVU: 02.11.2022., do 10,00 sati

1.8. Upute ponuditeljima u privitku Dokumentacije za natječaj.

                     DIREKTOR:

Mihael Kurteš, mag.oec.


