                               file_0.wmf


                  REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
                       OPĆINA LEGRAD
                 OPĆINSKI NAČELNIK                                           
                                                   
	Na temelju članka 44. Statuta Općine Legrad „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Legrad o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova ukopa pokojnika na području Općine Legrad, KLASA: 363-02/17-01/03, URBROJ: 2137/10-17-7 od 23. studenoga 2017., općinski načelnik Općine Legrad raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova ukopa pokojnika na području Općine Legrad  

	I. OPĆI PODACI
	 Predmet javnog natječaja je obavljanje poslova ukopa pokojnika na području Općine Legrad koji se odnose na organizaciju pogreba i/ili ispraćaja i to: iskop jame za ukop uključujući i izmještanje nadgrobne ploče, prijevoz kolicima pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa, spuštanje u jamu ili polaganje urne, zatrpavanje jame, prijenos vijenaca do grobnog mjesta te čišćenje prostora mrtvačnice nakon ispraćaja.
	Groblja na području Općine Legrad na kojima će se obavljati poslovi koji su predmet ovog natječaja su: katoličko i evangeličko groblje u Legradu te groblja u naseljima Kutnjak, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje.
	Početak obavljanja poslova – odmah po sklapanju ugovora.
	Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.  
	
  	II. PRILOZI PONUDI:
Popunjen Obrazac ponude,
Popunjen Cjenik usluga,
Preslika rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (NN br. 36/15).
Obrazac Ponude i Cjenik usluga mogu se podići u Općini Legrad, tijekom trajanja natječaja, ponedjeljkom od 7.00 do 17.00 sati, utorak – četvrtak od 7.00 do 15.00 sati, petak od 7.00 do 13.00 sati, ili se mogu naći na internetskoj stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr.
	 III. UVJETI ODABIRA PONUDITELJA:
	 Ponuda s najnižom cijenom usluge uz uvjet da ponuditelj ispunjava dokaze za obavljanje pogrebničke djelatnosti.  	
	IV. DOSTAVA PONUDE:
	Zatvorene ponude dostavljaju se preporučeno poštom ili se neposredno predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad, na adresu: Općina Legrad, Trg Sv. Trojstva 52 A, 48317 Legrad, s naznakom "Ponuda za obavljanje poslova ukopa pokojnika, ne otvarati".
	Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na internetskoj stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr .
	Obavijest o Odluci o odabiru ponude bit će dostavljena svim ponuditeljima u roku 8 dana od dana donošenja. 
	NATJEČAJ SE OBJAVLJUJE DANA: 17.01.2018. godine
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