Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih
cest v Občini Naklo – izvajanje zimske službe

OBRAZEC št. 9

Prijavitelj:
____________________________
____________________________
IZJAVA O REDNEM IN INTERVENTNEM IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE
Odgovorna oseba prijavitelja izjavljam, da bomo v primeru, da bomo v postopku javnega
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe urejanja
in vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo – izvajanje zimske službe, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 93/11, z dne 18.11.2011, št. objave Ob-5418/11, izbrani
koncesionar:
– izvajali koncesijo s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, v skladu z zakoni, drugimi
predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljali uporabnikom enakopravno
kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje gospodarskih
javnih služb v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevali tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z
izvajanjem gospodarske javne službe;
– zagotavljali dežurno službo 24 ur na dan;
– redno preverjali stanje na cestah in pravočasno ukrepali (z deli bomo pričeli takoj, ko
so za to dani pogoji (kot določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest – Ur.l.RS, št. 62/98) oz. takoj po prejemu
obvestila naročnika),
– delo opravili po razredih pluženja,
– odvoz snega opravili po naročilu naročnika,
– posip cest, nadvozov in zavetnih leg opravili takoj ko bomo ugotovili, da je to
potrebno oz. po naročilu naročnika.
– skrbeli za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarskih
javnih služb;
– ažurno in strokovno vodili poslovne knjige;
– pripravili program zimske službe do 15. oktobra tekočega leta,
– poročali koncedentu o izvajanju koncesije;
– omogočali nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe.
Kraj:
Datum:

(žig)
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