REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/10-01/67
UR.BROJ: 2197/03-02-11-14
K. Toplice, 27.01.2011.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03- pročišćeni
tekst , 82/04 , 178/04, 38/09 i 79/09), članka 22. Zakona o koncesijama (Narodne Novine
broj: 125/08), članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem
koncesije (Sl. gl. KZŽ br. 21/10), i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ.
br. 16/09), po provedenom javnom nadmetanju, Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice
na 15. sjednici održanoj 27.01.2011.g. donijelo je

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije
za obavljanje komunalne djelatnosti
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

I.

Naziv davatelja koncesije: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3,
Krapinske Toplice
II.
Naziv ponuditelja: EKO-FLOR PLUS d.o.o., Gornjostupnička cesta 96,
Gornji Stupnik,
III.
Predmet koncesije: obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada na području Općine Krapinske Toplice
IV.
Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati
ponuditelj: ponuditelju tijekom trajanja koncesije ne smije biti izrečena mjera
zabrane obavljanja djelatnosti niti smije biti osuñen za kazneno djelo u vezi
obavljanja djelatnosti za koju se daje koncesija
V.
Priroda i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: koncesijom se
stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – sakupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada na području Općine Krapinske Toplice, što
podrazumijeva sakupljanje komunalnog otpada na području Općine,
razvrstavanje otpada u svrhu prijevoza te prijevoz istog na ureñeno odlagalište
izvan područja Općine Krapinske Toplice jednom tjedno te skupljanje i odvoz
krupnog otpada, bez dodatne naknade, najmanje tri puta godišnje.
VI.
Rok trajanja koncesije: 5 (pet) godina
VII. Iznos naknade za koncesiju: 30.100,00 kuna godišnje
VIII. Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o
koncesiji s davateljem koncesije: kako je u postupku javne nabave sudjelovao
samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana rok mirovanja se ne

IX.

X.

XI.

primjenjuje. Ugovor o koncesiji mora se potpisati u roku od 10 dana od dana
dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odabranom ponuditelju ,
Društvu EKO FLOR PLUS d.o.o.
Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja:
Ponuditelj EKO FLOR PLUS d.o.o. iz Gornjeg Stupnika, Gornjostupnička
cesta 96, je dostavio prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete
iz Dokumentacije za nadmetanje, te se ovaj ponuditelj, na temelju kriterija
odabira najpovoljnijeg ponuditelja – ekonomski najpovoljnija ponuda –
temeljem kojeg je ponuditelj od mogućih 100 bodova ostvario 100 bodova,
predlaže za sklapanje ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti
sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, na rok od pet godina i
naknadu za koncesiju od 30.100,00 kuna godišnje.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti te prava i obveze davatelja koncesije i
koncesionara odreñeni u provedenom postupku javnog nadmetanja, utvrditi će
se Ugovorom o koncesiji za obavljanje djelatnosti iz točke V. ove Odluke.
Ugovor o koncesiji na temelju ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti
će Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može se
izjaviti žalba.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave,
kneza Mutimira 5, Zagreb, a predaje ovom tijelu u pisanom obliku izravno ili
preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od tri dana od dana primitka ove
Odluke.
Žalitelj je obvezan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, kneza Mutimira 5,
Zagreb.
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