REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
OPĆINA SKRAD
OPĆINSKO VIJEĆE
Kl: 330-01/14-01/1
Ur.br.: 2112/04-14-01-11
Skrad, 23. srpnja 2014.
Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13), članka 1. stavak 7. i članka 24. stavci 4 i 5. Zakona o
koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 7. Odluke o određivanju komunalnih
djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji te o uvjetima i mjerilima za
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije („Službene novine
PGŽ“ broj 9/04, 30/06 i 19/07), te članka 32. Statuta Općine Skrad („Službene novine PGŽ“
broj 18/13, 28/13 i 8/14), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o
namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave:
2014/S 01K-0024342 dana 15. svibnja 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Skrad na
sjednici održanoj 22. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
groblja i prijevoza pokojnika na području Općine Skrad
•

Naziv davatelja koncesije:
Općina Skrad, Josipa Blaževića-Blaža 8, 51311 Skrad, OIB: 37326349433

• Naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja:
Ponuda:
1. „VOX TERRAE“ d.o.o. Draški put 8, 51312 Brod Moravice, OIB: 52725694129 (u
daljnjem tekstu: Koncesionar).
• Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara:
Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i prijevoza pokojnika na području
Općine Skrad sukladno važećoj Odluci o grobljima.
Pored navedene obveze postoji i obveza koncesionara za uplatom koncesijske naknade.
• Vrsta i predmet koncesije:
Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje groblja i prijevoza pokojnika
na području Općine Skrad

• Područje obavljanja djelatnosti koncesije:
Područje Općine Skrad, groblje u Skradu i groblje u Divjakama.
• Rok na koji se daje koncesija:
5 godina
• Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani
najpovoljniji ponuditelj:
Uvjeti su određeni Odlukom o grobljima.
• Iznos naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati:
8.100,00 kuna
• Rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji
s davateljem koncesije:
U roku od 10 dana po izvršnosti Odluke o davanju koncesije, i to:
1. po isteku roka mirovanja od 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije
svakom ponuditelju,
• Obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene dostavljenih ponuda utvrđeno je da su
pristigle ukupno 3 (tri) ponude, i to od sljedećih ponuditelja:
1. „VOX TERRAE“ d.o.o., Draški put 8, 51312 Brod Moravice, OIB:52725694129,
2. „IMOĆANKA“ d.o.o., Amerikanska 2, 51300 Delnice, OIB: 28312667002,
3. „MIR I SPOKOJ“ d.o.o., Vatrogasna 14, 51314 Ravna Gora, OIB: 60387863452.

Od tri dostavljene prethodno navedene ponude dvije drugonavedene ponude su sukladno
članku 24. stavak 6. Zakon o koncesijama ocijenjene kao nevaljane kako je to u zapisniku
o pregledu i ocjeni obrazloženo jer nisu izrađene u skladu s dokumentacijom za
nadmetanje imaju nedostatak glede izrade i sadržaja, odnosno dokaza sposobnosti, što je
obrazloženo u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, te u rješenju o odbijanju nevaljanih
ponuda.
Ponuda „VOX TERRAE“ d.o.o., Draški put 8, 51312 Brod Moravice, OIB:52725694129
ocijenjena kao valjana, te se predlaže njezin odabir, odnosno donošenje odluke o davanju
koncesije kojom će se njezin podnositelj odabrati kao najpovoljniji ponuditelj.
• Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji:
Odabrani najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora
dostaviti bjanko zadužnicu s klauzulom „do 50.000,00 kn“, sukladno Pravilniku o obliku i
sadržaju bjanko zadužnice, a radi osiguranja naplate naknade za koncesiju, te naknade štete
koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.
• Ovlast za sklapanje ugovora o koncesiji:
Ovlašćuje se Načelnik Općine Skrad da na temelju ove Odluke, s odabranim
najpovoljnijim ponuditeljem sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna
prava i obveze Davatelja koncesije i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja Koncesionara.
• Uputa o pravnom lijeku:
Nezadovoljna strana može u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke o odabiru
izjaviti žalbu u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave.
Žalitelj je obvezan istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji primjerak žalbe
dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena davatelju
koncesije smatrat će se nepravodobnom.

Dostaviti:
1. „VOX TERRAE“ d.o.o. Brod Moravice
2. „IMOĆANKA“ d.o.o. Delnice
3. „MIR I SPOKOJ“ d.o.o. Ravna Gora

4. Računovodstvo, ovdje
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

Za davatelja koncesije:
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Skrad
Ivan Crnković bacc.ing.sec.

