Na temelju članaka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04 te 110/04 – uredba ) i članka 27. Statuta Općine
Dvor («Službeni vjesnik» broj 19/01, 13/02, 04/03, 09/03, 10/04, 29/05 i 31/05) Općinsko
vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj 28. ožujka 2006. godine d o n o s i

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju koncesije u Općini Dvor
I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati putem
koncesije, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za
povjeravanje tih djelatnosti na temelju koncesije u Općini Dvor.
II

ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Dvor su:
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- prijevoz putnika u javnom prijevozu,
- prijevoz pokojnika i
- tržnica na malo

III

UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 3.
Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove
Odluke provodi se:
- prikupljanjem ponuda
- javnim natječajem
Prikupljanju ponuda pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 100.000,00 kuna.
Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu prelazi iznos od 100.000,00 kuna.

Članak 4.
Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz članka 3. ove Odluke provodi
povjerenstvo za provedbu prikupljanja pismenih ponuda , odnosno natječaja, koje imenuje
Poglavarstvo Općine Dvor.
1.Prikupljanje ponuda
Članak 5.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje tri
ponuditelja.
Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje Poglavarstvo Općine Dvor.
Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za
pravovaljano podnošenje ponude, koji su navedeni u članku 6. ove Odluke.
Postupak odabira ponude provodi povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke na način i u
postupku određenom u članku 9. ove Odluke.
1. Javni natječaj
Članaka 6.
Javni natječaj mora sadržavati:
- djelatnost za koju se daje koncesija,
- vrijeme na koje se daje koncesija,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
- dokumente koji su potrebni kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice za provedbu natječaja.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku ili «Narodnim
Novinama» i na oglasnoj ploči Općine Dvor.
Članak 7.
Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu prijamnoj službi (pisarnici)
Općine Dvor neposredno ili putem pošte preporučeno sa naznakom: «NE OTVARAJ – ZA
NATJEČAJ» u roku od najmanje 15 dana od dana objave natječaja.
Članak 8.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće dokumente:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod
iz registra trgovačkog suda)
- potvrde BON 1 i BON 2
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave
natječaja (Porezna uprava, RFMIO, RZZO)
- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti
gospodarstva

-

potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak
reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet
natječaja (Oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji
poslovi)

Članak 9.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će otvaranje pristiglih ponuda na
sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi
utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte.
Radu povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na javni natječaj vodi se zapisnik koji
potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva te jedan od prisutnih ponuditelja kao ovjerovitelj
zapisnika, kojeg ponuditelji zajednički odrede.
Ponude koje ne sadrže dokumente navedene u javnom natječaju smatrat će se
nepravovaljanim.
Na osnovu pristiglih ponuda povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir
ponude te isti uputiti Općinskom vijeću Općine Dvor, zajedno sa svim pristiglim ponudama i
dokumentima koje uz njih prilaže, radi donošenja odluke o izboru ponuditelja kojem će se
povjeriti obavljanje komunalnih poslova.
Općinsko vijeće Općine Dvor može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda
pristiglih na natječaj.
Članak 10.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim
prema slijedećim kriterijima:
- reference ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
do 15 bodova
- oprema
do 10 bodova
- poslovni prostor
do 5 bodova
- broj i struktura djelatnika
do 10 bodova
- ponuđena cijena
do 40 bodova
- uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja, krediti, druge pogodnosti)
do 20 bodova
3. Ugovor o koncesiji
Članak 11.
Ugovor o koncesiji na temelju Odluke o davanju koncesije s odabranim podnositeljem
ponude sklapa Općinsko poglavarstvo Općine Dvor.
Ugovor o koncesiji mora sadržavati:
- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje
- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje
- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju
- cijenu i način naplate za pruženu uslugu
- prava i obveze davatelja koncesije

-

prava i obveze korisnika koncesije
jamstva korisnika koncesije
uvjete otkaza ugovora
ugovorne kazne

Članak 12.
Koncesija prestaje:
- istekom vremena na koje je dodijeljena
- prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije
- otkazom ugovora o koncesiji
- sporazumom stranaka
4. Naknada za koncesiju
Članak 13.
Naknada za koncesiju je prihod proračuna Općine Dvor i namijenjena je za izgradnju
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Visinu naknade za koncesiju određuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog
poglavarstva Općine Dvor.
5. Rok za davanje koncesije
Članak 14.
Koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke može se dati na vrijeme
do 5 godina.
IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o komunalnim
djelatnostima koje će se obavljati na temelju koncesije Općine Dvor («Službeni vjesnik»
Općine Dvor broj 42/03 i 10/04 ).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku»
Općine Dvor.
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