
Na temelju članka 7. i 10. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Gundinci
("Službeni vjesnik" Brodsko- posavske županije br. 7/12.), članka 44. stavak 3. Statuta Općine
Gundinci ("Službeni vjesnik" Brodsko- posavske županije br. 9/13.), općinski načelnik Općine Gundinci
raspisuje

NATJEČAJ
za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala

1. Raspisuje se natječaj za rušenje nekretnine otkup građevinskog materijala u vlasništvu
Općine Gundinci, i to:

2. U cijenu početne naknade za rušenje i otkup građevinskog materijala uračunata je: usluga
rušenja, ukupan građevinski materijal osim valovitih salonitnih ploča koje zbrinjava Općina
Gundinci, odvoz građevinskog materijala i uređenje gradilišta sukladno Tehničkom opisu i
Projektu za uklanjanje.
Općina Gundinci ne osigurava deponiju za odvoz građevinskog materijala koji je predmet
ovog Javnog natječaja.
Natjecatelj je obvezan rušenje izvršiti sukladno Projektu uklanjanja izrađenog od strane
ovlaštenog inženjera građevinarstva Tihomira Delića, dipl.ing.građ.- "TD ING" d.o.o. iz Darde,
broj: TD-45/202-12-U i Dozvoli za uklanjanje Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno
uređenje Brodsko- posavske županije, Klasa: UP/I-361-01/12-01/04 Urbroj: 2178/1-15-13-5

3. Trajanje ugovora (izvršenje) je 20 radnih dana.
4. Natjecatelji su u roku za dostavu ponuda obvezni pregledati nekretninu koja je predmet ovog

natječaja, uz obveznu najavu u Tajništvo Općine Gundinci, koja će izdati potvrdu o obilasku
lokacije a koja je obvezni dio ponude natjecatelja. Ponuda koja ne sadrži navedenu,
potvrđenu i ovjerenu, izjavu, smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.
Prilikom obilaska lokacije, natjecatelji mogu tražiti uvid u tehničku dokumentaciju te istu
dobiti u preslici.

5. Natjecatelji mogu prilikom obilaska lokacije tražiti uvid u projekt rušenja kao i ostalu tehničku
dokumentaciju. Tehnički opis rušenja sastavni je dio ugovora.

6. Natjecatelji su obvezni u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od
10% od početne naknade za koji se natječu, odnosno 5.500,00 kuna, u korist Proračuna
Općine Gundinci, na IBAN broj: HR95 25000091814000006, model: HR 68, poziv na broj
7722- OIB. Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratit u roku od 30
dana nakon što Općinsko vijeće donese odluku o najpovoljnijoj ponudi. U slučaju da
najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude nakon donošenja zaključka općinskog
vijeća/općinskog načelnika o izboru za najpovoljnijeg ponuditelja gubi pravo na povrat
jamčevine.

7. Natjecatelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja odgovara obuhvatu i naravi
poslova koji su predmet natječaja.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži
najvišu ponuđenu visinu naknade.



9. Natjecatelji koji budu najpovoljniji a imaju nepodmirene obveze prema Općini Gundinci, neće
se utvrditi kao najpovoljniji.

10. Ponuda za natječaj mora sadržavati:
• pun naziv fizičke ili pravne osobe koja se natječe, OIB i točnu adresu,
• ponuđeni iznos naknade,
• dokaz o uplaćenoj jamčevini,
• broj žiro-računa natjecatelja, IBAN, na koji će mu se, ukoliko ne bude izabran, vratiti

jamčevina,
• ovjerena i potvrđena izjava o obilasku lokacije,
• presliku akta o upisu pravne ili fizičke osobe u službeni registar nadležnog tijela s

prilozima o registraciji,
• Potvrdu Općine da nema dospjele nepodmirene obveze prema proračunu Općine

Gundinci.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Pisane ponude za natječaj dostavljaju se Općinskom načelniku Općine Gundinci s naznakom:
"PONUDA ZA NATJEČAJ-NE OTVARATI- RUŠENJENEKRETNINE", putem pošte ili osobno.
predajom, na adresu: Općina Gundinci, Stjepana Radića 4, 35 222 Gundinci. Nepravodobne,
otvorene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponude protivne uvjetima natječaja,
Povjerenstvo odbaciti će Zaključkom.

12. Rok za dostavu ponuda iznosi 10 dana od dana objave, zaključno sa danom 29.rujna 2014.
godine u 09,00 sati, u vijećnici Općine Gundinci. Natječaj je otvoren od dana objave i traje
do isteka roka za dostavu ponuda.

13. Otvaranje ponuda je javno. Punomoćnik natjecatelja dužan je najkasnije do otvaranja
ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje ako natjecatelj nije u mogućnosti
osobno prisustvovati istom.

14. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće po prijedlogu Povjerenstva u
roku od 30 dana od javnog otvaranja ponuda. Općinsko vijeće zadržava pravo poništenja
cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu,
u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

15. Najpovoljniji ponuditelj obvezan je potpisati ugovor s Općinom Gundinci u roku od 30 dana,
od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj
odustane od ponude ili ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od
ponude te neće imati pravo na povrat jamčevine. Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku
od 8 dana od potpisa ugovora, Općini Gundinci dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 20%
vrijednosti za koji je sklopljen ugovor.

16. Sve obavijesti u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Općini Gundinci, Stjepana Radića 4,
osobno ili na telefon 035/487008, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 sati.
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U Gundincima, 16.rujna 2014. godine


