REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOĐINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:UP/I-363-01/16-01/01
Urbroj:2188/14-16-01
Vođinci, 15.09.2016.godine
Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" br. 143/12), članka 12.
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine " br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
članka 24. Statuta Općine Vođinci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br.
11a/13), Općinsko vijeće Općine Vođinci na svojoj 23. sjednici održanoj dana 15.09.2016.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Vođinci
evidencijski broj: K01/2016.
I

Podaci o Davatelju koncesije:
OPĆINA VOĐINCI, 32283 Vođinci, J.J.Strossmayera 198, OIB: 48324542898
Odgovorna osoba: Martin Kordić, općinski načelnik
Na temelju provedenog postupka davanja koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti
dimnjačarskih usluga na području Općine Vođinci i prijedloga Stručnog povjerenstva za
koncesije, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:
naziv

sjedište
OIB

BUDROVAC, obrt za dimnjačarske usluge i
završne radove
Vl.Matija Budrovac
S.Lehote 59
31400 Đakovo-Budrovci
56232089923

II
Vrsta i predmet koncesije je koncesija za javne usluge za obavljanja komunalne djelatnosti
dimnjačarskih usluga na području Općine Vođinci.
III
Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije u tvrđuje se kako
slijedi:
- područje obavljanja djelatnosti koncesije: Općine Vođinci,
- provjeru 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 sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te
zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i
uređaja za loženje.

IV
Rok na koji se daje koncesija: 5 godina sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na
području Općine Vođinci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br.5/15 i 1/16).
V
Obveze davatelja koncesije:
- da vrši nadzor nad obavljanjem koncesije,
- da upozorava koncesionara na uočene nedostatke te može zahtijevati da usluge budu
izvršene u skladu sa odredbama ugovora o koncesiji, i to isključivo pismenim putem.
Obveze koncesionara su:
- da najmanje jedanput godišnje, a prema zahtjevu i više puta dostavi davatelju koncesije
izvješće o svom poslovanju, vezano za obavljanje dimnjačarskih usluga,
- redovito plaćati naknadu za koncesiju,
- obavljati djelatnost po načelu dobrog gospodarstvenika,
- da u slučaju potrebe promjene cijena usluga iz cjenika koji čini sastavni dio ugovora o
koncesiji, a sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama
Zakona o koncesijama, dužan je pribaviti prethodnu suglasnost predstavničkog tijela
davatelja koncesije. Zahtjev za promjenu cijena usluge mora biti obrazložen.
VI
Koncesijska naknada je izražena u fiksnom iznosu u visini od 4.000,00 kuna godišnje.
Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će
pripadajuću zakonsku kamatu.
Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se ugovorom o koncesiji, sukladno dokumentaciji za
nadmetanje.
VII
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora o koncesiji, kojim će
se urediti prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.
Ugovor o koncesiji sklopit će se nakon isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave
ove Odluke svakom ponuditelju, odnosno najkasnije u roku od 10 dana od dana kada je odluka o
davanju koncesije postala izvršna.
VIII
Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji dostaviti Davatelju koncesije jamstvo
osiguranja naplate naknade za koncesiju koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora
o koncesiji sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko Koncesionar ne postupi na način utvrđen u stavku 1. ove točke, ugovor o koncesiji neće
biti sklopljen.
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Vođinci donijelo je Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na
području Općine Vođinci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br.5/15) i Odluku o
obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Vođinci ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije br.5/15 i 1/16).
U Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj
objave:2016/S 01K-00012277 od 07.lipnja 2016. godine; datum slanja objave:06. lipnja 2016,
objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije sukladno članku 19. stavku 1. i članku 21.
Zakona o koncesijama. U Obavijesti je navedeno da se koncesija daje na rok od 5 godina, uz
primjenu kriterija najviše ponuđene naknade za koncesiju.

Na objavljeno javno prikupljanje ponuda pristigla je jedna ponuda ponuditelja:
r.
br.
1
1.

naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja
2
BUDROVAC, obrt za dimnjačarske usluge i završne radove
Vl. Matija Budrovac
S. Lehote 59
31400 Đakovo-Budrovci
OIB: 56232089923

Stručno povjerenstvo za postupak davanja koncesije (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo)
utvrdilo je da ponuda ponuditelja BUDROVAC, obrt za dimnjačarske i završne radove iz
Đakovo-Budrovci, vl. Matija Budrovac, S.Lehote 59, OIB: 56232089923, valjana, prikladna i
pravilna ponuda sposobnog ponuditelja sukladno kriteriju najviše ponuđene naknade za
koncesiju, sukladno članku 25. stavku 1. točki 2. Zakona o koncesijama.
Stručno povjerenstvo stoga predlaže da Općinsko vijeće pozivom na članak 26. Zakona o
koncesijama donese odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Vođinci.
Razlozi za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Prema uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, najpovoljnija ponuda se odabire temeljem
najviše ponuđene naknadeza koncesiju. Početni iznos naknade za koncesiju iznosi 4.000,00
kuna. Nakon pregleda i ocjene ponuda uslijedilo je ocjenjivanje ponude prema propisanom
kriteriju odabira, te je izvršeno rangiranje valjanih ponuda, kako slijedi:

rang

r.
br.

1

2

1

1.

naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja
(ukoliko se radi o zajednici ponuditelja
upisati naziv i sjedište svakog člana
zajednice ponuditelja)

Iznos
ponuđene
naknade za
koncesiju

3
BUDROVAC, obrt za dimnjačarske usluge i
završne radove
Vl. Matija Budrovac
S.Lehote 59
31400 Đakovo-Budrovci
OIB:56232089923

4

4.000,00

Temeljem navedenog, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, utvrđuje se da je najpovoljniji
ponuditelj BUDROVAC, obrt za dimnjačarske i završne radove iz Đakovo-Budrovci, vl.
Matija Budrovac, S. Lehote 59, OIB: 56232089923, pa je stoga odlučeno kao u izreci ove
Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) 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.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavao Kordić

