REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/13-01/01
URBROJ: 2133/09-01-13-17
Generalski Stol, 05. srpnja 2013. godine
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 33.
stavka 1. točke 19. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13)
Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 2. sjednici održanoj dana 05. srpnja 2013. godine donijelo
je
ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
sa područja Općine Generalski Stol
1. Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Generalski Stol, pokrenut objavom obavijesti o
namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana
16.05.2013. godine pod oznakom 2013/S 010-0044712 iz razloga jer su postale poznate okolnosti koje
bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do sadržajno bitno drugačije
dokumentacije za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije.
2. Ova Odluka, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostaviti će se svakom ponuditelju
bez odgode preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.
3. Novi postupak davanja koncesije pokrenuti će se nakon što odluka o poništenju postupka davanja
koncesije postane izvršna.
Obrazloženje
Općina Generalski Stol, kao davatelj koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Generalski Stol, poslala je na objavu u
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 15. svibnja 2013. godine obavijest o
namjeri davanja koncesije, a ista je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske dana 16. svibnja 2013. godine, sukladno članku 21. Zakona o koncesijama.
Sukladno članku 22. Zakona o koncesijama, u dokumentaciji za nadmetanje propisan je rok od 30
dana od dana slanja obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske za dostavu
ponuda davatelju koncesije.
Sukladno članku 23. Zakona o koncesijama, javno otvaranje ponuda održano je dana 14. lipnja
2013. godine u 12:00 sati u Vijećnici Općine Generalski Stol, te je Stručno povjerenstvo za koncesiju
za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Generalski Stol, utvrdilo da
su u roku za dostavu ponuda dostavljene 2 (dvije) ponude, ponuda ponuditelja DRAIVA d.o.o, iz
Oroslavja, Mokrice 180/c i ponuda ponuditelja BABIĆ d.o.o, iz Cestice, Ljudevita Gaja 44.
Nakon javnog otvaranja ponuda stručno povjerenstvo obavilo je pregled i ocjenu ponuda na
temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje, sukladno čl. 24. st. 1. Zakona o koncesijama.
U dokumentaciji za nadmetanje davatelj koncesije Općina Generalski Stol je propisao da ponuda
sadrži ispunjene i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisane i ovjerene: popunjeni ponudbeni list
(Obrazac 1. u prilogu) jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku javnobilježnički ovjerene zadužnice na
iznos od 5.000,00 kn, dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi
isključenja, dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja, tražene

dokaze sposobnosti (pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne), popunjeni troškovnik usluga
(Obrazac 2. u prilogu), potpisan nacrt ugovora (Obrazac 3. u prilogu), a jamstvo za provedbu ugovora
o koncesiji u obliku uredno ovjerene zadužnice na iznos od 50.000,00 kuna biti će obvezan dostaviti
ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prije sklapanja ugovora s davateljem koncesije,
kao jamstvo osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog
neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.
Uvidom u ponude ponuditelja DRAIVE d.o.o. iz Oroslavja, Mokrice 80/c i BABIĆ d.o.o., iz
Cestice, Ljudevita Gaja 44, stručno povjerenstvo je utvrdilo da su oba ponuditelja dostavila sve
dokumentacijom za nadmetanje propisane dokumente koji dokazuju da ne postoje obvezni ni ostali
razlozi za isključenje sukladno člancima 67. i 68. Zakona o javnoj nabavi.
Pregledom i ocjenom sadržaja i dijelova od kojih se ponuda sastoji, stručno povjerenstvo je utvrdilo
da je ponuda ponuditelja BABIĆ d.o.o., iz Cestice, Ljudevita Gaja 44, nevaljana sukladno članku 24.
stavku 6. Zakona o koncesijama, s obzirom da uz istu nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude u
obliku uredno ovjerene zadužnice na iznos od 5.000,00 kuna za slučaj odustajanja od svoje ponude u
roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih
preslika dokumenata, odbijanja potpisivanja ugovora o koncesiji odnosno nedostavljanja jamstva za
uredno ispunjenje ugovora, te da stoga iz formalnih razloga ne može biti odabrana.
Slijedom navedenog, a temeljem članka 24. stavka 4. i 6. Zakona o koncesijama davatelj koncesije
donio je rješenje o odbijanju ponude ponuditelja BABIĆ d.o.o. iz Cestice.
Analizom prihvatljivih, pravilnih i prikladnih ponuda ponuditelja koji su dokazali svoju
sposobnost, stručno povjerenstvo je utvrdilo da je preostala ponuda ponuditelja DRAIVA d.o.o. iz
Oroslavja te je povjerenstvo istu uputilo Općinskom vijeću Općine Generalski Stol radi donošenja
odluke.
Općinsko vijeće Općine Generalski Stol nije prihvatilo ponudu ponuditelja DRAIVA d.o.o., iz
Oroslavja iz razloga što je ponuđena cijena usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada iz
kućanstava u posudama od 120 l previsoka u odnosu na raniju cijenu koju su plaćala domaćinstva za
istu uslugu.
S obzirom da uslugu skupljanja komunalnog otpada u posudama od 120 l koristi najveći broj
stanovnika Općine Generalski Stol, stav je Općinskog vijeća da ista neće biti dobro prihvaćena od
stanovnika Općine Generalski Stol. Stanovnici Općine Generalski Stol će se buniti na povećanje cijene
koja je po prethodnoj koncesiji iznosila 48,64 kn mjesečno sa PDV-om, a prema troškovniku
ponuditelja DRAIVA d.o.o., iz Oroslavja iznosi 75,00 kn sa PDV-om, što je povećanje cijene za oko
65 %.
Do previsokog povećanja cijena došlo je i u odnosu na sve ostale stavke troškovnika.
Općinsko vijeće Općine Generalski Stol smatra da je ova cijena skupljanja i odvoza komunalnog
otpada neprihvatljiva za domaćinstva jer je porasla i više nego što se očekivalo s obzirom na trenutnu
situaciju u državi, a odnosi se na neimaštinu i inflaciju koja je zadesila i mještane Općine Generalski
Stol te porast ostalih režijskih troškova.
Općinsko vijeće Općine Generalski Stol donijelo je odluku da će se prilikom objavljivanja iduće
obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Generalski Stol primjenjivati novi kriteriji kod
odabira najpovoljnije ponude u smislu da stručno povjerenstvo kod odabira ekonomski najpovoljnije
ponude primijeni bodovanje za troškovnik skupljanja i odvoza komunalnog otpada po svakoj stavci,
tako da se za najniži iznos cijene dobije veći broj bodova.
S obzirom na navedeno, a temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o koncesijama Općinsko vijeće
Općine Generalski Stol odlučilo je kao u točki 1. Odluke.
Točka 2. Odluke temelji se na članku 28. stavku 6. Zakona o koncesijama.
Temeljem članka 28. stavka 8. Zakona o koncesijama odlučeno je kao u točki 3. Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se u roku od 5 od dana primitka izjaviti žalba Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb.
Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani
uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
naručitelju na dokaziv način.
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