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Temeljem članka 6. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz proračuna općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
1316, dalje u tekstu: Odluka), načelnik općine Desinić objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ
1. Raspisuje se javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna općine Desinić.
2. Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili
posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta
smrti na području općine Desinić do nadležne patologije ili sudske medicine.
3. Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu mrtvozornika.
4. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe sa registriranom pogrebničkom djelatnošću
odnosno prijevoz pokojnika, koji ispunjavaju potrebne tehničke i organizacijske uvjete.
5. Ponuditelj je u ponudi dužan priložiti dokumentaciju kojom dokazuje slijedeće:
- ponuditelj mora dokazati da je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za
obavljanje prijevoza pokojnika što dokazuje izvatkom iz sudskog odnosno obrtnog registra
ne starijim od 30 dana,
- ponuditelj mora dostaviti presliku rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke
djelatnosti,
- da je kadrovski i tehnički ekipiran na način da pozive mrtvozornika može primati tijekom
24 sata svakog dana, što se dokazuje izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta s
priloženim dokazima
- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni
za kaznena djela i prekršaje navedenih Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti,
- ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to potvrdom porezne uprave o stanju duga,
- da nema nepodmirenih obveza prema općini Desinić (naručitelj sam provjerava navedeno,
nije potrebno prilaganje potvrde)
- sastavni dio ponude je Obrazac ponude koji je sastavni dio ove natječajne dokumentacije
6. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s
- nazivom i adresom Naručitelja: OPĆINA DESINIĆ
Trg svetog Jurja 7
49216 Desinić
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- nazivom i adresom Ponuditelja (na poleđini omotnice).
7. Ponuda se može slati i poštom preporučeno ili predati neposredno Naručitelju na urudžbeni
zapisnik. U slučaju kada se ponuda šalje poštom, Ponuditelj snosi rizik da ista neće pristići
do roka predviđenog za otvaranje ponuda.
8. Rok za dostavu ponuda je 14. 11. 2016. do 09:00 sati neovisno o načinu dostave. Ponuda
koje nije podnijeta u roku neće se razmatrati.
9. Otvaranje ponuda je javno, a provodi se istodobno sa protekom roka za dostavu ponuda u
prostorijama općine Desinić.
10. Obavljanje poslova prijevoza pokojnika povjerava se ponuditelju čija je ponuda
najpovoljnija.
11. Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se
ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi ukupno najnižu cijenu.
12. Nakon provedenog postupka donosi se odluka o izboru ponuditelja te se pristupa sklapanju
ugovora sukladno članku 7. Odluke.
13. U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u
slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti općina će
raskinuti ugovor i prije isteka roka.
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