Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji
se financiraju iz Proračuna Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 4/21) Stručno
povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Sopje, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju
iz Proračuna Općine Sopje
I.

PREDMET NATJEČAJA

Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju
nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem
se nalaze posmrtni ostaci osobe na području Općine Sopje pa do nadležne patologije ili sudske
medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).
II.

PRIRODA I OPSEG TE MJESTO OBAVLJANJA POSLOVA

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog
mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna
nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do
lokacije nadležnog Zavoda za patologiju ili Zavoda za sudsku medicinu.
Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih osoba bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome
se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i
blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općina Sopje.
U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal.
Općina Sopje snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem
ispostavljenog računa pogrebnika uz uvjete:
- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općina Sopje,
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Sopje ima
zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika
nadležnog za područje Općina Sopje,
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju troškovniku usluga koji je prilog i sastavni
dio ugovora o obavljanju poslova.
III.
VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR
4 (četiri) godine.
IV.

PONUDE NA NATJEČAJ MOGU PODNIJETI PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE,
KOJE ISPUNJAVAJU ODREĐENE UVJETE TE SU ISTE UZ PONUDU
DUŽNE DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU ODNOSNO DOKAZE:

-

da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto
dokazuju izvatkom iz sudskog ili obrtnog registra ili drugim odgovarajućim dokazom,
ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja,

-

da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto
dokazuju preslikom rješenja,

-

da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo što
dokazuju preslikom prometne dozvole,

-

da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati
tijekom 24 sata svakog dana i da pokojnika mogu preuzeti najkasnije u roku od dva sata
od prijema poziva, a što dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta
u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i tehnički kapaciteti kojima pogrebnik
raspolaže,

-

da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenog dospjelog duga prema Općini
Sopje po bilo kojem osnovu, osim ako su s Općinom regulirali plaćanje duga, što
dokazuju potvrdom općine Sopje

-

da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu
plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza
(npr. u postupku sklapanja predstečajne nagodbe), što dokazuju potvrdom Porezne
uprave, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

-

da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno
osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti,
što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju, odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne
kazne.
Rok valjanosti ponude: 90 dana

V. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz toč.
4. ovog Natječaja ponudi i najnižu naknadu, prema troškovniku koji sastavni dio natječaja.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete natječaja, ponude jednaki iznos
cijene poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe i posmrtnih ostataka, pravo prvenstva ima
ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Općine Sopje.
Ponuda mora obvezno sadržavati ispunjen i ovjeren Ponudbeni list i Troškovnik usluge za
obavljanje poslova prijevoza pokojnika, a koji se nalaze u prilogu ovog natječaja i sastavni su
dijelovi natječajne dokumentacije.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VI. ROK ZA PREDAJU PONUDA
Ponuda se sa svim prilozima dostavlja najkasnije do 27.06.2022. godine u 9,00 sati putem pošte
ili osobno na urudžbeni zapisnik Općine Sopje, na adresi Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje.
Bez obzira na način dostave, ponuda mora biti zaprimljena u pisarnici Općine Sopje do
navedenog datuma i do navedenog vremena.
VII. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Istovremeno sa istekom roka za dostavu ponuda održati će se javno otvaranje ponuda.
Javno otvaranje ponuda održati će se dana 27.06.2022. godine u 9,00 sati u zgradi Općine Sopje,
Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene osobe ponuditelja, što se dokazuje
odgovarajućim ovlaštenjem i prilaganjem osobne iskaznice.
Javno otvaranje ponuda obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.
Na osnovi pristiglih ponuda stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u zapisniku o
pregledu i ocjeni zaprimljenih ponuda donijeti će prijedlog za odabir najpovoljnije ponude za
poslove iz točke I. ovog natječaja te ga uputiti Općinskom načelniku radi donošenja odluke o
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora.
Općinski načelnik na prijedlog povjerenstva, a najkasnije u roku od 60 dana od dana
dostavljenog prijedloga donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, a protiv te odluke žalba
nije dopuštena.
Općinski načelnik Općine Sopje zadržava pravo poništenja natječaja u potpunosti ili djelomično
ili ne izvršiti odabir po natječaju, bez posebnog obrazloženja.
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine
Sopje sklopiti će se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru osobe kojoj će se
povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora.
VIII. OBJAVA NATJEČAJA
Natječaj se objavljuje na službenoj web stranici Općine Sopje i oglasnoj ploči Općine Sopje.
KLASA: 363-01/22-01/5
URBROJ:2189-10-02/1-22-2
Sopje, 20. lipnja 2022.

Stručno povjerenstvo

