REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 363-02/16-01/02
URBROJ: 2188/02-01-16-19
U Rokovcima, 20. rujna 2016. godine

Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12), članka 12. Zakona
o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba,
178/04, 38/09, 79/09 , 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14 i 36/15), članka 14. Odluke o
uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o koncesiji
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 15/15) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 26. sjednici održanoj
dana 20. rujna 2016. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije za komunalnu djelatnost
obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci
I.
Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj u postupku davanja koncesije za komunalnu
djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci, evidencijski broj: K1/2016 provedenog na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije za komunalnu djelatnosti
obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci objavljene u Elektroničkom oglasniku
javne nabave RH Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2016/S 01K- 0015381, datum
slanja: 11.7.2016., datum objave:12.7.2016.godine koju je objavio davatelj koncesije Općina Andrijaševci
sa sjedištem u Rokovcima, Vinkovačka 6.
II.
Na temelju kriterija za odabir – ekonomski najpovoljnija ponuda koji je naveden dokumentaciji
za nadmetanje od 11.7.2016. godine (KLASA: 363-02/16-01/02, URBROJ: 2188/02-01-16-13) i u
Obavijesti o namjeri davanja koncesije, koncesija iz točke I. ove Odluke daje se Dimnjačarsko-uslužnom
obrtu EKO-DIM, vlasnik Hrvoje Horvat iz Vinkovaca, Lj.Gaja 1 c, OIB: 55232200465, kao
najpovoljnijem ponuditelju.
III.
Predmet koncesije je komunalna djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova.
Vrsta koncesije: koncesija za javne usluge.
Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom za komunalnu djelatnosti obavljanja
dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci stječe se pravo obavljanja komunalne
djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci, što razumijeva
provedbu obveze čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a odnosi se na
obavljanje slijedećih poslova:
- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
- poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja
zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za
loženje.

Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije je područje općine Andrijaševci koje obuhvaća naselje
Rokovci i naselje Andrijaševci.
IV.
Koncesija iz točke I. ove Oduke daje se na rok od 3 (tri) godine od dana stupanja na snagu
ugovora o koncesiji.
V.
Naknada za koncesiju iznosi 2.500,00 kuna godišnje u korist Proračuna Općine Andrijaševci.
Naknada za koncesiju plaća se kao stalno jednak (fiksni) iznos najkasnije do 30. lipnja tekuće
godine.
VI.
Cijene usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom usluga koji je sastavni dio
ponude odabranog ponuditelja od 26.7.2016.godine.
VII.
Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Andrijaševci sklopit će s odabranim
ponuditeljem ugovor o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od isteka razdoblja mirovanja, odnosno 10
(deset) dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.
Rok mirovanja iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o davanju koncesije odabranom
ponuditelju.
Ugovorom o koncesiji, s sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, detaljno će se
utvrditi sva prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.
Stupanjem na snagu ugovora o koncesiji, koncesionar stječe prava i preuzima obveze koje za
njega proizlaze iz ugovora o koncesiji.
Obrazloženje
Davatelj koncesije Općina Andrijaševci je pokrenula postupaka davanja koncesije za komunalnu
djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci na temelju Obavijesti o
namjeri davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine
Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Obavijest o namjeri davanja koncesije) objavljenu u Elektroničkom
oglasniku javne nabave RH Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2016/S 01K0015381, datum slanja: 11.7.2016., datum objave:12.7.2016.godine.
Prema objavljenoj Obavijesti o namjeri davanja koncesije do roka za dostavu ponuda odnosno do
dana 11. kolovoza 2016. godine do 10: 00 sati pristigla je samo jedna ponuda i to ponuda ponuditelja
Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM , vlasnik Hrvoje Horvat iz Vinkovaca, LJ.Gaja 1 c.
Stručno povjerenstvo za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) je dana 11. kolovoza 2016. godine s
početkom u 10:00 sati pristupilo javnom otvaranju ponuda na kojem je utvrđeno da je do krajnjeg roka za
dostavu ponuda pristigla samo jedna ponuda i to ponuda Dimnjačarsko-uslužnog obrta EKO-DIM ,
vlasnik Hrvoje Horvat iz Vinkovaca, LJ.Gaja 1 c.
Dana 22. kolovoza 2016. godine Stručno povjerenstvo održalo je sastanak na kojem je obavljen
pregled i ocjena pristigle ponude imenovanog ponuditelja o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i
ocjeni ponuda.
Pregledom ponude imenovanog ponuditelja utvrđeno je da je ponuda ponuditelja sukladna
dokumentaciji za nadmetanje, zatim da je imenovani ponuditelj dokazao svoju sposobnost odnosno
ispunio uvjete sposobnosti propisane dokumentacijom za nadmetanje, da je ponudio naknadu za koncesiju
u iznosu od 2.500,00 kuna godišnje te je njegova ponuda ocijenjena prihvatljivom.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje bio je ekonomski
najpovoljnija ponuda s razmjerima vrijednosti:
1. cijena usluge za krajnje korisnike = 60%
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju = 40%
Kriterij cijene usluge za krajnje korisnike de se utvrđivati temeljem dostavljenih cjenika usluga, sukladno
Cjeniku usluga, i to temeljem ukupnog zbroja jediničnih cijena za usluge, izraženih sa PDV-om.
60 x NC
BKC= ---------------------CP
BKC bodovi iz kriterija cijene
NC najniža cijena
CP cijena ponude

Vrijednosni kriterij: najpovoljnijim se smatra onaj Ponuditelj čiji je ukupan zbroj jediničnih cijena
ukupno najniži.
Kriterij najviše ponuđene naknade za koncesiju utvrđivati će se temeljem ponuđenog iznosa godišnje
naknade za koncesiju. Početni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 2.500,00 kuna.
40 x NP
BKN= ---------------------NNzK
BKN bodovi iz kriterija cijene
NP naknada za koncesiju iz ponude
NNzK najviša ponuđena naknada za koncesiju
Vrijednosni kriterij: najpovoljnijim se smatra onaj Ponuditelj koji ponudi najviši iznos godišnje naknade
za koncesiju.
Najpovoljnijom ponudom uz primjenu kriterija za odabir koji je ekonomski najpovoljnija ponuda
smatra se ona ponuda koja je temeljem zbroja bodova iz oba kriterija (kriterij cijene usluge i kriterij
najviše ponuđene naknade za koncesiju) ostvarila najveći broj bodova uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti
iz dokumentacije za nadmetanje.
Prema kriteriju za odabir najpovoljnijeg ponuditelja sukladno dokumentaciji za nadmetanje, a to
je ekonomski najpovoljnija ponuda uz ispunjenje svih uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje,
ponuda ponuditelja Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vl. Hrvoje Horvat, Vinkovci, Lj.Gaja 1c, OIB:
55232200465 s ponuđenom naknadom za koncesiju u stalno jednakom (fiksnom) iznosu od 2.500,00
kuna godišnje ocijenjena je prihvatljivom ponudom
Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Andrijaševci sklopit će s odabranim
ponuditeljem ugovor o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od isteka razdoblja mirovanja, odnosno 10
(deset) dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.
Rok mirovanja iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o davanju koncesije odabranom
ponuditelju.
Ugovorom o koncesiji, s sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, detaljno će se
utvrditi sva prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.
Stupanjem na snagu ugovora o koncesiji, koncesionar stječe prava i preuzima obveze koje za
njega proizlaze iz ugovora o koncesiji.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke, a
dostavlja se neposredno ili putem pošte, preporučeno kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni
obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu .
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.
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne
nabave i druge strane postupka, a jedan primjerak žalbe
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Prilog:
- Preslik Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 22.8.2016. godine
Dostaviti:
1. Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM , vlasnik Hrvoje Horvat, LJ. Gaja 1 c, 32100 Vinkovci,
2. Pismohrana, ovdje

