REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: UP/I-363-02/16-01/03
URBROJ: 2188/02-03-16-1
U Rokovcima, 25. srpnja 2016. godine

Na temelju članka 28. stavak 3.Zakona o koncesijama („'Narodne novine'' br. 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, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci

Članak 1.
Poništava se postupak davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci ,evidencijski broj: K-2/2016,
pokrenut temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci objavljene
u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2016/S 01K-0010482 datum
slanja: 13.05.2016., datum objave: 16.05.2016., te Obavijesti o ispravku obavijesti o namjeri davanja
koncesije, evidencijski broj: K-2/2016, broj objave u EOJN: 2016/S 02K-0010646, datum slanja:
16.05.2016., datum objave: 17.05.2016., Obavijesti 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. i Obavijesti 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.,
objavljenih u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, iz razloga što je nakon
isključenja ponuda u predmetnom postupku preostala samo jedna prihvatljiva ponuda.
Članak 2.
Ova Odluka će se zajedno s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni dostaviti svakom ponuditelju bez
odgode preporučenom poštom s povratnicom , te će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske na standardnom obrascu.

Članak 3.
Novi postupak davanja koncesije pokrenuti će se nakon što Odluka o poništenju postupka davanja
koncesije postane izvršna.

Obrazloženje
Općina Andrijaševci kao davatelj koncesije je sukladno odredbama Zakona o koncesijama pokrenula
postupak davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci,evidencijski broj: K-2/2016,
temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci objavljene u
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2016/S 01K-0010482 datum slanja: 13.05.2016.,
datum objave: 16.05.2016., te Obavijesti o ispravku obavijesti o namjeri davanja koncesije, evidencijski
broj: K-2/2016, broj objave u EOJN: 2016/S 02K-0010646, datum slanja: 16.05.2016., datum objave:
17.05.2016., Obavijesti 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. i 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., objavljenih u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Predmetna koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.
Uvidom u zapisnik o javnom otvaranju, utvrđeno je kako je 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.
Nadalje, u postupku pregleda i ocjene svih pristiglih ponuda, Stručno povjerenstvo za davanje koncesije
za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na
području općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) utvrdilo je kako su ponude
ponuditelja STRUNJE-TRADE d.o.o.,Bana Jelačića 11, Privlaka, KOMUNALAC d.o.o., Sajmište 174,
Vukovar, ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O., V. kraj 132, Županja i NEVKOŠ d.o.o., H.V.Hrvatinića 10,
Vinkovci nevaljane sukladno članku 24. stavak 6. Zakona o koncesijama te su slijedom navedenog
temeljem članka 24. stavak 4. Zakona o koncesijama rješenjem odbijene kao nevaljane.
Međutim, iako je nakon odbijanja nevaljanih ponuda preostala jedna valjana ponuda i to ponuda
ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavlje koja zadovoljava uvjete iz
dokumentacije za nadmetanje, Stručno povjerenstvo smatra kako je ista ponuda financijski vrlo
nepovoljna za krajnje korisnike. Kao razlog navedenom, posebice je istaknuto da je cijena spremnika
zapremine 120 l mjesečno za kućanstvo iz ponudbenog troškovnika imenovanog ponuditelja tvrtke EKO-

FLOR PLUS d.o.o. koja iznosi 56,00 kuna s PDV-om znatno viša od cijene predmetne usluge prema
trenutno važećem cjeniku iz važećeg ugovora o koncesiji koja trenutno iznosi 35,00 kuna s PDV-om.
Nadalje, s obzirom da uslugu prikupljanja i odvoza otpada u spremnicima zapremine 120 l za kućanstvo
koristi najveći broj korisnika odnosno stanovnika davatelja koncesije Općine Andrijaševci, a kako
navedeno povećanje cijene predmetne usluge za spremnik zapremine 120 l mjesečno za kućanstvo s
trenutnih 35,00 kuna s PDV-om na čak 56,00 kuna s PDV-om predstavlja povećanje od oko 60 %,
Stručno povjerenstvo smatra da se radi o neprihvatljivom i vrlo nepovoljnom povećanju za krajnje
korisnike usluga.
Također se treba uzeti i u obzir kako usluga prikupljanja i odvoza spremnika zapremine 120 l za
kućanstvo čini oko 90 % svih usluga koje bi koncesionar trebao obavljati temeljem ugovora o koncesiji
kao i činjenicu da je cijena za predmetnu uslugu u okolnim jedinicama lokalne samouprave znatno niža
od cijene koju je za istu uslugu ponudio ponuditelj EKO-FLOR PLUS d.o.o.
Nadalje, budući je Općina Andrijaševci sukladno odredbama članka 25. Zakona o zaštiti potrošača (NN,
br. 41/14 i 110/15) dužna prilikom odlučivanja o pravima i obvezama potrošača javnih usluga kao što je i
ovdje to slučaj dužna donositi odluke nakon mišljenja savjetodavnog tijela, vezano uz donošenje odluke o
odabiru odnosno odluke o poništenju zatraženo je mišljenje Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine
Andrijaševci kao savjetodavnog tijela na odabir ponude ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice
180/C, Oroslavlje kao jedine valjane ponude u predmetnom postupku.
Povjerenstvo za zaštitu potrošača Općine Andrijaševci u svom mišljenju od 15. srpnja 2016. godine,
KLASA: 230-01/16-01/02, URBROJ: 2188/02-03-16-1, istaknulo je kako ne treba prihvatiti ponudu
ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavlje kao najpovoljniju ponudu za dodjelu
predmetne koncesije iz razloga što je ista neprihvatljiva za krajnje korisnike odnosno stanovnike Općine
Andrijaševci.
Nadalje, razmatrajući tešku materijalnu situaciju stanovnika Općine Andrijaševci (naselja Rokovci i
Andrijaševci), a vezano uz postupak dodjele koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Andrijaševci u kojem postupku je
preostala jedna valjana ponuda i to ponuda ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C,
Oroslavlje, Povjerenstvo za zaštitu potrošača Općine Andrijaševci mišljenja je da je ponuda ponuditelja
EKO-FLOR PLUS d.o.o. neprihvatljiva za krajnje korisnike odnosno stanovnike Općine Andrijaševci.
Povjerenstvo za zaštitu potrošača Općine Andrijaševci smatra da cijena usluge u iznosu od 56,00 kuna s
PDV-om mjesečno koja se odnosi na kantu-spremnik zapremine od 120 l koju koristi najveći broj
stanovnika Općine Andrijaševci neće biti dobro prihvaćena te da će se krajnji korisnici buniti s obzirom
da je dosadašnja cijena prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja navedenog otpada za istu kantu odnosno
spremnik iznosila 35,00 kuna s PDV-om mjesečno što je povećanje za oko 60 %.

Slijedom navedenog, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci smatra da je ponuda ponuditelja EKO-FLOR
PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavlje nepovoljna za krajnje korisnike te je temeljem članka 28. stavak
3. Zakona o koncesijama odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke, a
dostavlja se neposredno ili putem pošte, preporučeno.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška
cesta 43/IV, 10000 Zagreb.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
davatelju koncesije na dokaziv način.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI
PREDSJEDNIK
Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Dostaviti:
1. STRUNJE-TRADE d.o.o.,Bana Jelačića 11, 32251 Privlaka
2. KOMUNALAC d.o.o., Sajmište 174, 32000 Vukovar
3. ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O., V. kraj 132, 32270 Županja
4. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavlje
5. NEVKOŠ d.o.o., H.V.Hrvatinića 10, 32100 Vinkovci
6. Pismohrana, ovdje

