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Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i
19/13 – pročišćen tekst ), članka 51. Statuta Općine Feričanci (''Službeni glasnik Općine Feričanci''
br. 67/09., 01/13., 04/13.), te članka 2. i članka 7. Odluke o organiziranju redovitog desetosatnog
programa odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na području Općine Feričanci od
03. kolovoza 2015.g., Općinski načelnik Općine Feričanci, dana 04. studenog 2015., raspisuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZIRANJE RADA DJEČJEG VRTIĆA
NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI

I. PREDMET
Organiziranje rada Dječjeg vrtića na području Općine Feričanci: organiziranje redovitog
desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada te njege, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane
i socijalne skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program predškolskog odgoja) i
to u razdoblju od 01. prosinca 2015. do 15. srpnja 2020. godine. Općina Feričanci će sufinancirati
redoviti program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Feričanci.
II. UVJETI KOJE PONUDITELJI MORAJU ISPUNITI
Ponuditelji se obvezuju:
- organizirati program predškolskog odgoja u jednoj odgojnoj skupini;
- u odgojnoj skupini u Dječjem vrtiću u Feričancima osigurati dva odgojitelja predškolske
djece u punom radnom vremenu te jednu domaćicu-spremačicu;
- jamčiti prednost pri zapošljavanju kvalificiranim mještanima Općine Feričanci;
- diplomiranim odgojiteljima predškolske djece s mjestom stanovanja u Općini Feričanci omogućiti
stažiranje i polaganje stručnog ispita;
- organizirati program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu sukladno
Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN107/14 );
- osigurati održavanje čistoće prostorija za boravak djece, sanitarija i ostalih pratećih prostorija kao
i vanjskih površina;
- omogućiti Općini Feričanci uvid u način korištenja proračunskih sredstava Općine te u
ostvarivanje redovitog programa predškolskog odgoja i propisanih standarda;
- krajem svakog mjeseca dostavljati Općini Feričanci popis s točnim brojem djece za naredni
mjesec, navodeći uz broj djece njihova imena i adrese prebivališta.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA PONUDA OBAVEZNO MORA SADRŽAVATI
Ponuditelji se obvezuju dostaviti:
1. Pismo namjere s nazivom ustanove, adresom, odgovornom osobom, kontakt telefonom i e-mail,
2. Ponuda : - s brojem planiranih novozaposlenih djelatnika (sa strukturom radnih mjesta),
- s iznosima koje snosi Općina Feričanci u ukupnom iznosu po djetetu,
- s uvjetima rada
- s predviđenim plaćama djelatnika
3. Program rada za pedagošku godinu 2015./2016.,
4. Rješenje o upisu u sudski registar,
5. Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za redoviti desetsatni program odgojnoobrazovnog rada s djecom predškolske dobi,
6. Potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da je podnostelj ponude ispunio obvezu plaćanja
svih dospjelih poreznih obveza,
7. Izjavu kojom ponuditelj jamči da se obvezuje na ispunjenje uvjeta i kriterija propisanih
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe,
8. Predugovor s dobavljačem toplih obroka koji zadovoljava sve HACCP uvjete pripreme i dostave
toplih obroka ili Izjava kojom se izjavljuje da je ponuditelj ovlašten samostalno pripremati
tople obroke te će iste i svakodnevno dostavljati te posluživati,
9. Verificirani program predškole od strane MZOS-a.
Napomena: Sva navedena dokumentacija mora biti ovjerena i potpisana od strane odgovorne
osobe.
IV. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZIRANJE RADA
DJEČJEG VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI
Povjerenstvo se sastoji od pet članova i to :
- Antun Glavaš, načelnik Općine Feričanci
- Ivan Matulić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u Općini Feričanci
- Stipo Stipić, općinski vijećnik
- Tomislav Gregurić, općinski vijećnik
- Zlata Riger Jukić, predstavnik roditelja
V. KRITERIJI ZA ODLUKU O NAJPOVOLJNIJOJ PONUDI
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
KRITERIJI ZA DONOŠENJE OCJENE PRISTIGLIH PONUDA:
- kvaliteta programa rada,
- najniža cijena ukupnog iznosa po djetetu,
- broj zaposlenih sa područja Općine Feričanci
Pristigle ponude otvoriti će Povjerenstvo te utvrditi njihovu pravodobnost i potpunost. Prijedlog
odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja dat će Povjerenstvo u obliku zapisnika o ocjeni
pristiglih ponuda.
Odluku o odabiru organizatora rada Dječjeg vrtića donosi Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog
načelnika.
Ugovor o organizaciji rada dječijeg vrtića u Feričancima potpisuje Općinski načelnik sa najboljim
ponuditeljem.

VI. VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA
Javni poziv je otvoren 8 dana od dana objave na web stranici Općine Feričanci a ponude se
zaprimaju zaključno do 12. studenog 2015.g. u 15.00 sati.
VII. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSI PONUDA
Ponude se podnose Jedinstvenom upravnom odjela Općine Feričanci , Trg Matije Gupca 3, 31512
Feričanci, osobno ili preporučeno putem pošte s naznakom „Ponuda za organiziranje rada Dječjeg
vrtića - NE OTVARATI ".
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ugovor prestaje:
- istekom vremena na koji je zaključen,
- sporazumom stranaka u svako vrijeme,
- ukoliko prestane potreba za obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine,
- ukoliko Dječji vrtić izgubi pravo na obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja temeljem rješenja
nadležnog tijela, o čemu je dužan odmah izvjestiti Općinu,
- otkazom izjavljenim od strane Općine uz otkazni rok od 60 dana od dana predaje preporučene
obavijesti pošti,
- u slučaju neizvršenja ili povrede jedne ili više obveza preuzetih ovim Ugovorom od strane Dječjeg
vrtića,
- otkazom izjavljenim od strane Dječjeg vrtića ukoliko Općina Feričanci ne izvrši obveze
sufinanciranja, do najviše dva mjeseca uzastopce.
OPĆINSKI NAČELNIK
Antun Glavaš

