REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: UP/ I-363-02/16-01/02
URBROJ: 2188/02-03-16-1
U Rokovcima, 25. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 24. stavak 4. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' broj 143/12), te članka 32.
Statuta Općine Andrijaševci (''Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13), u postupku
davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada na području općine Andrijaševci, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 24.
sjednici održanoj dana 25. srpnja 2016. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o odbijanju nevaljane ponude
Ponuda ponuditelja STRUNJE-TRADE d.o.o.,Bana Jelačića 11, Privlaka, OIB:97670986612, odbija se
kao nevaljana.
Obrazloženje
Općina Andrijaševci objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH Obavijest o namjeri davanja
koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada na području općine Andrijaševci objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj
objave: 2016/S 01K-0010482 datum slanja: 13.05.2016., datum objave: 16.05.2016., Obavijest o ispravku
obavijesti o namjeri davanja koncesije, evidencijski broj: K-2/2016, broj objave u EOJN: 2016/S 02K0010646, datum slanja: 16.05.2016., datum objave: 17.05.2016., Obavijest o ispravku obavijesti o
namjeri davanja koncesije, evidencijski broj: K-2/2016, broj objave u EOJN: 2016/S 02K-0011045,
datum slanja: 19.05.2016., datum objave: 20.05.2016. , Obavijesti o ispravku obavijesti o namjeri
davanja koncesije, evidencijski broj: K-2/2016, broj objave u EOJN: 2016/S 02K-0012100, datum slanja:
02.06.2016., datum objave: 03.06.2016. te Obavijest o ispravku obavijesti o namjeri davanja koncesije,
evidencijski broj: K-2/2016, broj objave u EOJN: 2016/S 02K-0012247, datum slanja: 03.06.2016.,
datum objave: 06.06.2016.
Nadalje, utvrđeno je kako je u predmetnom postupku davanja koncesije do krajnjeg roka za dostavu
ponuda odnosno do 13.6.2016. godine do 10:00 sati pristiglo ukupno 5 (pet) ponuda i to ponude
slijedećih ponuditelja:
1. STRUNJE-TRADE d.o.o.,Bana Jelačića 11, Privlaka, s cijenom ponude od 420,00 kn bez PDV-a
odnosno 525, 00 kn s PDV-om te s ponuđenom godišnjom naknadu za koncesiju od 32.000,00 kn
godišnje,
2. KOMUNALAC d.o.o., Sajmište 174, Vukovar, s cijenom ponude od 744,80 kn bez PDV-a
odnosno 931,00 kn s PDV-om te s ponuđenom godišnjom naknadu za koncesiju od 24.500,00 kn
godišnje,
3. ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O., V. kraj 132, Županja, s cijenom ponude od 1.145,44 kn bez PDVa odnosno 1.431,80 kn s PDV-om te s ponuđenom godišnjom naknadu za koncesiju od 25.000,00
kn godišnje,
4. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavlje, s cijenom ponude od 411,44 kn bez PDV-a
odnosno 514,30 kn s PDV-om te s ponuđenom godišnjom naknadu za koncesiju od 39.000,00 kn
godišnje,
5. NEVKOŠ d.o.o., H.V.Hrvatinića 10, Vinkovci, s cijenom ponude od 1.061,60 kn bez PDV-a
odnosno 1.327,00 kn s PDV-om te s ponuđenom godišnjom naknadu za koncesiju od 23.000,00
kn godišnje.

U postupku pregleda i ocjene ponuda za davanje koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci, utvrđeno
kako je STRUNJE-TRADE d.o.o.,Bana Jelačića 11, Privlaka u ponudi dostavio izjavu o nekažnjavanju
koju je potpisao prokurist, a ne osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Budući prokurist nije osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, izjavom o
nekažnjavanju koju je dao prokurist imenovanog ponuditelja (gospodarskog subjekta), imenovani
ponuditelj nije dokazao da ne postoji obvezni razlog za isključenje ponude imenovanog ponuditelja
sukladno točki 3.1.1. dokumentacije za nadmetanje. Nadalje, imenovani ponuditelj vezano uz dostavu
dokumenata kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi za isključenje, dostavio je izvadak iz
sudskog registra i izjavu prokurista, a ne osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta
s ovjerenim potpisom kod bilježnika koja uz to također ne sadrži sve podatke sukladno točki 3.2.
dokumentacije za nadmetanje pa slijedom navedenog, imenovani ponuditelj nije dokazao da ne postoje
ostali razlozi za isključenje ponude imenovanog ponuditelja sukladno točki 3.2. dokumentacije za
nadmetanje.
Također, imenovani ponuditelj u ponudi nije dostavio sve tražene dokaze sposobnosti sukladno točkama
4.1.2., 4.1.3., 4.1.5. i 4.1.6 dokumentacije za nadmetanje odnosno u ponudi je priložio tražene važeće
dozvole no nije uz iste dozvole priložio preslik zahtjeva iz članka 175. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom sa datumom urudžbiranja kako je traženo u navedenim točkama dokumentacije za nadmetanje
pa slijedom navedenog, nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.
Sukladno navedenom, ponuda imenovanog ponuditelja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za
nadmetanje,a i zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana jer ponuditelj u
ponudi nije dostavio sve tražene dokaze sposobnosti i jer ispunjava uvjete za isključenje određene
dokumentacijom za nadmetanje.
Slijedom navedenog, sukladno članku 24. stavak 6. Zakona o koncesijama ponuda imenovanog
ponuditelja je nevaljana i valjalo ju je odbiti sukladno članku 24. stavak 4. Zakona o koncesijama.

Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno članku 24. stavak 5. Zakona o koncesijama, protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, već se
Rješenje može pobijati žalbom protiv odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka
davanja koncesije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Dostaviti:
1. STRUNJE-TRADE d.o.o.,Bana Jelačića 11, 32251 Privlaka
2. Pismohrana, ovdje

