
                        
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA HRAŠĆINA 
             OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 363-01/16-01/13 
URBROJ: 2211/03-17-4 
Hrašćina, 21. veljače 2017. 
 

Na temelju članka 5. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine 
Hrašćina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 39/16 ), članka 40. Statuta Općine Hrašćina 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/09), općinski načelnik Općine Hrašćina raspisuje 
                              

 NATJEČAJ 
 za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Hrašćina 

 
1. PREDMET NATJEČAJA 

Predmet ovog natječaja je povjeravanje obavljanja poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili 
posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području 
Općine Hrašćina do nadležne patologije ili sudske medicine ( u daljnjem tekstu: poslovi prijevoza 
pokojnika) 
Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštene osobe (mrtvozornika i dr.) 

 
2. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI 

- Da je upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuje 
preslikom izvatka iz registra ne starijim od 30 dana od dana objave Natječaja 

- Da ima važeće rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što 
dokazuje rješenjem 

- Potvrdu Porezne uprave o stanju duga – ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih 
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

- Potvrdu Općine Hrašćina kao dokaz da je ponuditelj ispunio sve obveze prema Općini Hrašćina 
- Izjavu da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da se 

protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala. Izjavu daje osoba po zakonu 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za 
sebe i za pravnu osobu. 

- Da je kadrovski i tehnički ekipiran na način da pozive mrtvozornika i druge ovlaštene osobe može 
primati tijekom 24 sata svakog dana i da može umrlu osobu ili njezine posmrtne ostatke preuzeti 
najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavanju 
kadrovskih i tehničkih uvjeta 

- Pisanu izjavu o izdavanju jamstva-bjanko zadužnice, na iznos od 5.000,00 kn, za dobro izvršenje 
obveza iz ugovora u slučaju odabira ponude, koju je izvršitelj obvezan dostaviti kod sklapanja 
ugovora. (u izvorniku). 
 

3. PODNOŠENJE PONUDA 
3.1. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: 
            OPĆINA HRAŠĆINA 
  TRGOVIŠĆE 23c 
 49283 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE – s naznakom naziva ponuditelja i naznakom „ponuda za 
prijevoz pokojnika – ne otvaraj“. 

 
3.2. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda ponudu izmijeniti i/ili dopuniti, odnosno od ponude 

odustati. 
 



3.3. Izmjena i/ili dopuna ponude, odnosno odustajanje od ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna 
ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude, odnosno odustajanju od 
ponude. 

3.4. Rok za dostavu ponuda je 01. ožujka 2017. godine do 14.00 sati. Do navedenog roka ponude 
moraju fizički prispjeti naručitelju. Ponude koje nisu podnesene u roku neće se razmatrati i 
neotvorene će se vratiti ponuditelju. 
 

3.5. Rok valjanosti ponude: 90 dana (računajući od roka za dostavu ponuda) 
 

3.6. Ponuda obavezno mora sadržavati: 
a) Popunjeni ponudbeni list 
b) Tražene dokaze sposobnosti (sukladno točci 2. Natječaja) 
c) Popunjeni troškovnik 
d) Ostalo traženo ovim Natječajem 

 
Obrazac ponudbenog lista, Troškovnik i potrebne izjave nalaze se u prilogu ovog Natječaja i mogu se preuzeti sa 
web stranice Općine Hrašćina. Ponude u kojoj nisu dostavljene valjane isprave iz točke smatrati će se 
neprihvatljivom. 
 
4. VRSTA I OPSEG POSLOVA 

4.1. Opseg usluge: sukladno priloženom Troškovniku 
4.2. Tehnička specifikacija usluge utvrđena je u Troškovniku koji čini sastavni dio ponude 
4.3. Ponuditelj mora nuditi sve stavke 
4.4. Troškovnik se nalazi u zasebnom dokumentu i sastavni je dio ovog Natječaja 
4.5. Mjesto izvođenja: područje Općine Hrašćina 

 
5. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
Obavljanje poslova prijevoza pokojnika povjerava se ponuditelju čija je ponuda najpovoljnija. 
Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje 
svih uvjeta iz natječaja ponudi najnižu cijenu za prijevoz pokojnika. 
 
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik. Protiv Odluke Općinskog načelnika ne može se 
izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave 
Odluke. Odluka o odabiru dostaviti će se svim ponuditeljima. 
 
 
6. UGOVARANJE 
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem zaključuje Općinski načelnik na 
vrijeme od 4 godine 
 
7.  OSTALO 
Ovaj natječaj objaviti će se i na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Hrašćina. 
 
 
                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                               Branko Tukač 
 
DOSTAVITI: 

1. WEB stranica Općine Hrašćina, 
2. Oglasna ploča Općine Hrašćina, Radio Zlatar 
3. U spis, ovdje. 

 
 
 
 
 
 
                                                                        



PONUDBENI LIST 
 

 
 
1.NARUČITELJ 

 

Općina Hrašćina, 49283 Hrašćina Trgovišće, Trgovišće 23c 
OIB: 68733114137 
Telefonski broj: 049/459-391 
Broj telefaksa: 049/459-391 
Adresa elektroničke pošte: opcina.hrascina.trgovisce@kr.htnet.hr 
 

 
 
 
2.OSNOVNI PODACI O PONUDITELJU 

 

Naziv ponuditelja: 
 

 

 

Sjedište: 
 

 

Adresa: 
 

 

OIB:  
 

IBAN: 
 

 

 

Osoba odgovorna za potpisivanje ugovora: 
 

 

Kontakt telefon: 
 

 
 

Kontakt fax: 
 

 

 

Kontakt osoba: 
 

 

 

Adresa e-pošte: 
 

 

Ponuditelj se u sustavu PDV-a  

Broj ponude  

Datum ponude  

 
3.PREDMET NATJEČAJA 
 

 

Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za 
koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području 
Općine Hrašćine do nadležne patologije ili sudske medicine. 
Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštene osobe (mrtvozornika i sl.) 

4. PONUDA  
Proučili  smo dokumentaciju za nadmetanje, te 
sve dokumente i podatke koje nam je  
Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo 
se upoznali sa svim uvjetima, odnosno 
odredbama dokumentacije za nadmetanje, 
koje prihvaćamo te nudimo slijedeću cijenu za 
predmet nabave (cijena se upisuje brojevima i 
slovima) 

 
UKUPNA CIJENA (bez PDV-a) po 
pokojniku: 

 

 
25% poreza na dodanu vrijednost 

 

 
Sveukupna cijena (sa PDV-om) po 
pokojniku: 

 

 

5.ROK 
 

 
Rok valjanosti ponude (datum):  

 

 

6.ROK I NAČIN PLAĆANJA (plaćanje će 
naručitelj vršiti na temelju ovjerenog i 
dostavljenog računa na žiro-račun 
ponuditelja IBAN koji se vodi kod poslovne 
banke) 
 

 
IBAN: 

 

 
Poslovna banka: 

 

 
Sjedište banke 

 

 

7.KONTAKT OSOBA ZA POJAŠNJENJE 
PONUDE 
 

 

 

9.IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE 
ZA ZASTUPANJE PONUDITELJA 
 

 

 

 

U _________________, dana __________ godine.                    __________________________ 
                                                                                                                                        (potpis i pečat ovlaštene osobe) 

 



 

 

 

TROŠKOVNIK 

prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Hrašćina  

 

 

 

 Preuzimanje i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije 
moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području 
Općine Hrašćina do nadležne patologije ili sudske medicine. 
Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštene osobe (mrtvozornika i 
sl.) 

 
Cijena ponude bez PDV-a po 
pokojniku 
 

 

 
Iznos PDV-a 
 

 

 
Cijena ponude sa PDV-om po 
pokojniku 
 

 

 

 

 

 

Izjavljujem da su cijene nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovorenog odnosa. 
 
 
 
 
Mjesto i datum ______________________ 
 
 
          _______________________ 
              Potpis ovlaštene osobe 
      MP 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 (Naziv ponuditelja) 

 

 

 (Broj pošte, pošta, ulica i broj) 

 

 

 (OIB) 

 

 

 

I Z J A V A 

 

kojom u zaglavlju naveden ponuditelj 

 

i z j a v lj u j e 

 

kojom kao ponuditelj u postupku odabira najpovoljnije ponude za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza 

umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na 

području Općine Hrašćina do nadležne patologije ili sudske medicine izjavljujem da je gore navedeni ponuditelj 

kadrovski i tehnički ekipiran na način da pozive mrtvozornika i druge ovlaštene osobe može primiti tijekom 24 sata 

svakog dana i da može mrtvu osobu ili njezine posmrtne ostatke preuzeti najkasnije u roku od dva sata od 

prijema poziva mrtvozornika i/ili druge ovlaštene osobe. 

  

U    , ___.___. 2017. god. 

 

                            __________________________ 

(potpis i pečat ovlaštene osobe) 

  

      MP 

 

 

 



 

 
Temeljem točke 2 stavka 5. Natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 
Općine Hrašćina KLASA: 363-01/16-01/13, URBROJ:2211/03-16-4 od dana 21. 02. 2017. dajem slijedeću 
 
 
 

IZJAVU 
 

Kojom ja, _____________________________________________________________________ 
                                                              (ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe) 
 
 
Kao ovlaštena osoba za zastupanje 
 
______________________________________________________________________________ 
                                                                                 (naziv i sjedište ponuditelja) 
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene niti protiv prethodno navedenoga 
gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, 
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je 
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 
 
a) Prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska 
prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), 
nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje 
utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 
328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, 

b) Prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), 
udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), 
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.9, protuzakonito posredovanje (članak 343.), 
primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 
57/11., 77/11. i 143/12.).  

 
 
____________________                                                                        _______________________________ 
          (mjesto i datum)                                                                      
                                                                            (čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                               ___________________________________________ 

                                                                                    (vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 (Naziv ponuditelja) 

 

 

 (Broj pošte, pošta, ulica i broj) 

 

 

 (OIB) 

 

 

 

I Z J A V A O IZDAVANJU JAMSTVA 

 

kojom u zaglavlju naveden ponuditelj 

 

i z j a v lj u j e 

 

da u slučaju odabira ponude kojom kao ponuditelj u postupku odabira najpovoljnije ponude za obavljanje poslova 

preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije 

od mjesta smrti na području Općine Hrašćina do nadležne patologije ili sudske medicine da će dostaviti kod 

sklapanja ugovora, za dobro izvršenje obveza iz ugovora, bjanko zadužnicu na iznos od 5.000,00 kn 

  

U    , ___.___. 2017. god. 

 

                            __________________________ 

(potpis i pečat ovlaštene osobe) 

  

      MP 

 

 

 

 



 


