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KAZALO
I.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI
1. Odluka o vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi na području
Općine Brckovljani,
2. Zaključak o odgodi odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za skupljanje i odvoz
komunalnog otpada na području Općine Brckovljani
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Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine, broj 33/12.) i članka 29. Statuta
Općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani, broj 03/09. i
08/09.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 37. sjednici održanoj
22. listopada 2012. godine donijelo:
I. 1.

ODLUKU
o vrstama, uvjetima i visini pomoći
u socijalnoj skrbi
na području Općine Brckovljani
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, uvjeti i visina pomoći, te sredstva
za financiranje socijalne skrbi iz nadležnosti Općine Brckovljani.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom
Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Brckovljani, a sredstva
za druge pomoći utvrđene ovom Odlukom osigurati će se sukladno
proračunskim mogućnostima Općine Brckovljani za tekuću godinu.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u visini minimalno
5% od izvornih prihoda (porezni prihodi).
Članak 3.
Poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanih ovom Odlukom
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani.
II KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 4.
Pojam korisnik socijalne skrbi određen je člankom 27. Zakona o
socijalnoj skrbi i ovom Odlukom. Korisnici socijalne skrbi su:
– samac, članovi obitelji ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti
svojim radom, prihodima od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na
drugi način,
– dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa
punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog
nasilja, žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete
i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju (s rizikom za
poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne
integracije), dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog
prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je
odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne
na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle
osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,
– trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske
potpore i odgovarajućih uvjeta za život,
– obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih
okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga potpora te osobe koje su
bile u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici i imaju zajedničku djecu,
– odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s drugim privremenim
ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju zbog kojih nije u
mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama, žrtva obiteljskog
ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,
– osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o
osnovnim životnim potrebama,
– osoba ovisna o alkoholu i drogama, kockanju i drugim oblicima
ovisnosti, osoba društveno neprihvatljivog ponašanja, osoba koja se
nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili je otpuštena s izdržavanja te
kazne,
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– beskućnik te druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim
Zakonom.
Članak 5.
Prema članku 29. Zakona o socijalnoj skrbi pravo na socijalnu skrb
imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom u Republici
Hrvatskoj.
III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN
OSTVARIVANJA
Članak 6.
Ovom Odlukom Općina Brckovljani utvrđuje slijedeće oblike
pomoći:
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
2. Jednokratna pomoć
Članak 7.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Troškovi stanovanja su troškovi koji se odnose na troškove
najamnine, komunalne naknade, električne energije, plin, grijanje,
voda, odvodnja te drugi troškovi.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti
samcu ili obitelji ako mjesečni prihod samca ili obitelji u posljednja
tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno
pokrenut postupak po službenoj dužnosti ne prelazi visinu iznosa
pomoći za uzdržavanje utvrđenih prema članku 33. Zakona o
socijalnoj skrbi.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se
mjesečno, do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje
samca ili obitelji utvrđenih prema članku 33. Zakona o socijalnoj skrbi.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti
samcu ili obitelj koji ne koriste stan koji je po svojim obilježjima iznad
obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba
samca ili obitelji iz članka 38. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.
Stambenim prostorom kojim se zadovoljavaju osnovne stambene
potrebe smatra se stan ili kuća veličine 35 m² korisne površine za
jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m²)., uvećane
za 10 m² za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m².
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu
kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih
potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor nemaju pravo na pomoć
za stanovanje.
Članak 8.
Jednokratna pomoć
Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog
trenutačnih materijalnih poteškoća nije u mogućnosti podmiriti neke
osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja
djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji ili zbog nabavke osnovnih
predmeta u kućanstvu ili nabavke neophodne odjeće i obuće.
Zamolba za jednokratnu pomoć može se podnijeti 4 puta godišnje.
Članak 9.
Subvencija troškova vode
Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/
dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju
sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.
Prema Odluci o cijeni vodnih usluga od 01.07.2011. (razliku od
2,27 kn /m³) između osnovne cijene koja iznosi 5,66 kn/m³ vodne
usluge javne vodoopskrbe i cijene vodne usluge javne vodoopskrbe
koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode
nužne za osnovne potrebe kućanstva koja iznosi 3,39 kn/m
plaća jedinica lokalne samouprave na čijem se području korisnik
nalazi.

Članak 10.
Subvencija troškova električne energije:
Pravo na subvenciju troškova električne energije ima korisnik ako
ispunjava jedan od uvjeta iz članka 4. ove Odluke i to :
a) samac ili dvočlana obitelj u u visini do 30%. na osnovicu- računa
do 200,00 kn. b) za tročlanu, četveročlanu i peteročlanu u visini 30%
na osnovicu- računa do 250,00 kn
c) za šesteročlanu obitelj i više u visini do 30% na osnovicu - računa
do 300,00 kn

socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i
dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje
prava na socijalnu skrb.
Korisnici prava socijalne skrbi, utvrđenih ovom Odlukom koji imaju
neriješena imovinsko- pravna pitanja prema Općini Brckovljani,
novčanih dugovanja, sudskih sporova i sl. ne mogu ostvariti prava iz
ove Odluke, sve do konačnog rješenja prethodnog pitanja.

Članak 11.
Subvencija troškova potrošnje plina :
Pravo na subvenciju troškova potrošnje plina ima korisnik ako
ispunjava jedan od uvjeta iz članka 4. ove Odluke:
a) samac ili dvočlana obitelj u u visini do 30%. na osnovicu- računa
do 200,00 kn.
b) za tročlanu, četveročlanu i peteročlanu u visini 30% na osnovicuračuna do 250,00 kn
c) za šesteročlanu obitelj i više u visini do 30% na osnovicu računa do 300,00 kn

Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrstama,
uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi na području Općine
Brckovljani od 19. svibnja 2004. godine.

Članak 12.
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva odobrava se
pomoć za troškove ogrjeva jednom godišnje u visini koju Odlukom
odredi Zagrebačka županija.
Članak 13.
Općinski načelnik može odobriti i druge oblike pomoći kao što su
sufinanciranje pogrebnih troškova, pomoć za obrazovanje (subvenciju
troškova javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata, subvencija
troškova prehrane učenika osnovnih škola, subvencija smještaja u
institucije predškolskog odgoja, subvencija škole u prirodi, subvencija
škole plivanja), pravo na novčanu pomoć novorođenčadi, jednokratna
pomoć umirovljenicima, sufinanciranje logopedskog tretmana, pomoć
osobama s invaliditetom, donacija dojenačke hrane, novčana pomoć
novorođenom djetetu, i drugi slični troškovi.
Za svaki od navedenih oblika pomoći općinski načelnik Općine
Brckovljani pojedinačno utvrđuje kriterije i visinu pomoći, te određuje
krug korisnika.
IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 14.
Postupak za ostvarivanjem jednog od oblika pomoć po ovoj Odluci
pokreće se na zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom
upravnom odjelu.
Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva mora priložiti slijedeću
dokumentaciju radi utvrđivanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava
utvrđenih ovom Odlukom:
- preslika osobne iskaznice (svih punoljetnih članova),
- rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju bilo
kojeg oblika pomoći od strane Centra za socijalnu skrb,
- potvrdu o visini dohotka od nadležne porezne uprave,
- rješenje Zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine ili
odrezak od zadnje mirovine,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo
da se nalazi u evidenciji Zavoda. i drugu dokumentaciju na traženje
Općine iz koje bi se utvrdila eventualna dodatna primanja.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Brckovljani.
KLASA: 550-02/12-01/183
URBROJ: 238/04-12-1
Dugo Selo, 22.10.2012.
				
			
			

Predsjednik Općinskog
vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09. i 150/11.) i članka 29. Statuta
Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 03/09. i
08/09.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 37. sjednici održanoj
22. listopada 2012. godine donijelo je:
I.2.

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Odgađa se primjena Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevina do 31.12. 2012. objavljena u Službenom glasniku Općine
Brckovljani br. 09/11.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
Službenom glasniku Općine Brckovljani.
KLASA:021-05/12-01/118
URBROJ:238/04-12-12
Dugo Selo, 22. listopada 2012.
			
		

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

Članak 15.
Podnositelj zahtjeva dužan je prilikom predaje ispuniti jednoobrazni
formular. Zahtjev za ostvarivanje prava, odnosno pomoći podnosi se
do 10. u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 16.
O pravima iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom rješava u
prvom stupnju Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani rješenjem
ili zaključkom, a u drugom stupnju nadležno tijelo Zagrebačke
županije.
Članak 16.
Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može od korisnika prava
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Temeljem članka 22. Zakona o koncesijama
(«Narodne novine» broj 125/08.), članka 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95., 70/97.,
128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04.
i 38/09.), članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Brckovljani («Službeni
glasnik Općine Brckovljani», broj 05/12.) i članka 29. Statuta
Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 03/09,
i 08/09.), Općinsko vijeće Općine Brckovljani, na sjednici održanoj
dana 17. rujna 2012. godine, donosi
I.3.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za dodjelu koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Brckovljani
Članak 1.
Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojem se
dodjeljuje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Općine Brckovljani.
Članak 2.
Temeljem utvrđenih elemenata kriterija za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja iz Dokumentacije za nadmetanje otvorenog postupka
davanja koncesije s ciljem sklapanja ugovora o koncesiji
(evidencijski broj koncesije: K-01/2012), koncesija iz članka 1.
ove Odluke dodjeljuje se ponuditelju „DIMORAD“ d.o.o. Prudi 23/A
Zagreb, kao najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 3.
Rok na koji se daje koncesija iz članka 1. ove Odluke je 5 (pet)
godina, a počinje teći danom potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Naknada za koncesiju iznosi 56. 112,00 kuna godišnje.
Koncesionar će za koncesiju plaćati naknadu iz stavka 1. ovog
članka do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu u korist
Proračuna Općine Brckovljani.
Članak 5.
Cjenik usluga određen je Cjenikom dimnjačarskih usluga za
područje Općine Brckovljani («Službeni glasnik Općine Brckovljani
br. 05/2012.).
Članak 6.
„DIMORAD“ d.o.o. Prudi 23 A Zagreb, obvezan je potpisati
Ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od trenutka kada Odluka o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postane konačna, odnosno po
isteku roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave Odluke
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 7.
Davatelj koncesije nema posebne uvjete kojima tijekom
koncesije mora udovoljavati ponuditelju osim uvjeta navedenih u
dokumentaciji za nadmetanje.
Članak 8.
Davatelj koncesije ima pravo otkazati Ugovor pisanim putem uz
otkazni rok od 3 (tri) mjeseca ukoliko koncesionar:
- prikrije ostvarene prihode od usluga
- ne plaća koncesiju u ugovorenom roku
- djelatnost iz članka 1. ovog Ugovora ne obavlja stručno i
kvalitetno
- obavljenu uslugu naplaćuje više od ugovorom utvrđenih cijena
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- ako koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite
općeg odnosno javnog dobra
- o eventualno uočenim nedostacima na dimovodnim objektima
i drugim mogućim opasnostima za izbijanje požara odmah ne
obavijesti nadležnu inspekciju za zaštitu od požara i komunalnog
redara Općine Brckovljani
-ne pridržava se odredbi Odluke o obavljanju dimnjačarskih
poslova na području Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine
Brckovljani br. 05/12).
Otkazni rok iznosi 3 (tri) mjeseca i teče od prvog dana u mjesecu
koji slijedi nakon dostave pismenog otkaza drugoj strani.
Za vrijeme trajanja otkaznog roka iz stavka 2. ovog članka,
koncesionar je dužan nastaviti s obavljanjem ugovorenih poslova
iz članka 1. ovog Ugovora.
Članak 9.
Koncesionar se obvezuje dimnjačarske poslove obavljati
sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na području
Općine Brckovljkani («Službeni glasnik Općine Brckovljani broj
05/12.) te Cjeniku dimnjačarskih usluga za područje Općine
Brckovljani («Službeni glasnik Općine Brckovljani», broj 05/12.).
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Brckovljani».
Obrazloženje
Općina Brckovljani objavila je 08. kolovoza 2012. u oglasniku
„Narodnih novina“ obavijest o namjeri davanja koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani.
Do isteka roka za dostavu ponuda pravovremeno su pristigle
četiri ponude, i to: „DIMOPROMET“, d.o.o., Hrastin prilaz 2, Zagreb,
„MIVEGRA“ d.o.o, Predavčeva 12, Ivanić Grad, „DIMORAD“ d.o.o.
Prudi 23 A Zagreb i „ELEKTRODIM“ d.o.o. Božidara Magovca 47,
Zagreb.
Pregledom ponude, te analizom uvjeta sposobnosti za
ostvarivanje koncesije, Stručno povjerenstvo je utvrdilo da
«DIMORAD“ d.o.o, Prudi 23 A, Zagreb u potpunosti ispunjava
uvjete tražene dokumentacijom za nadmetanje.
U postupku je utvrđeno da ponuditelj nudi godišnju naknadu za
koncesiju u iznosu od 56.112, 00 kuna.
Uputa o pravnom lijeku
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07. i
125/08.) žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju
u pisanom obliku te istodobno jedan primjerak žalbe podnosi se
Državnoj komisiji, u roku deset dana sukladno članku 147. Zakona
o javnoj nabavi (NN 110/07. i 125/08 i 64/12).
KLASA: UP/I-363-02/12-01/01
URBROJ: 238/04-12-7
Dugo Selo, 17.09.2012.

DOSTAVITI:

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

1. “DIMOPROMET “d.o.o., Hrastin prilaz 2,
2. “MIVEGRA” d.o.o., Predavčeva 12, Ivanić Grad,
3. “DIMORAD “d.o.o., Prudi 23 A, Zagreb,
4. “ELEKTRODIM” d.o.o., Božidara Magovca 47,Zagreb,
5. Računovodstvo, ovdje
6. Evidencija, ovdje
7. Arhiva, ovdje

Temeljem članka 22. Zakona o koncesijama
(«Narodne novine» broj 125/08.), članka 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95., 70/97.,
128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04.
i 38/09.), članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Brckovljani (Službeni
glasnik Općine Brckovljani, broj 05/12.) i članka 29. Statuta Općine
Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 03/09, i
08/09.), Općinsko vijeće Općine Brckovljani, na sjednici održanoj
dana 17. rujna 2012. godine, donosi
I.4.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za dodjelu koncesije
za skupljanje i odvoz komunalnog otpada
na području Općine Brckovljani
Članak 1.
Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojem se
dodjeljuje koncesija za obavljanje skupljanja i odvoza komunalnog
otpada na području Općine Brckovljani.
Članak 2.
Temeljem utvrđenih elemenata kriterija za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja iz Dokumentacije za nadmetanje otvorenog postupka
davanja koncesije s ciljem sklapanja ugovora o koncesiji
(evidencijski broj koncesije: K-02/2012), koncesija iz članka 1. ove
Odluke dodjeljuje se ponuditelju „MÜLL TRANS“ d.o.o., Ljudevita
Posavskog bb, Sesvete kao najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 3.
Rok na koji se daje koncesija iz članka 1. ove Odluke je 10
(deset) godina, a počinje teći danom potpisivanja Ugovora o
koncesiji.
Članak 4.
Naknada za koncesiju iznosi 3% od neto naplaćenog godišnjeg
iznosa.
Koncesionar će za koncesiju plaćati naknadu iz stavka 1. ovog
članka do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu u korist
Proračuna Općine Brckovljani.
Članak 5.
Cjenik usluga određen je u ponudi koju je dostavio davatelj
koncesije naručitelju u ponudbenoj dokumentaciji.
Članak 6.
„MÜLL TRANS“ d.o.o. Ljudevita Posavskog bb, Sesvete,
obvezan je potpisati Ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od
trenutka kada Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postane
konačna, odnosno po isteku roka mirovanja koji iznosi 15 dana od
dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 7.
Davatelj koncesije nema posebne uvjete kojima tijekom
koncesije mora udovoljavati ponuditelju osim uvjeta navedenih u
dokumentaciji za nadmetanje.
Članak 8.
Koncesija prestaje:
- istekom vremena iz čl. 2 ovog Ugovora
- prestankom pravne osobe koncesionara
- otkazom ovog Ugovora

Davatelj koncesije ima pravo otkazati ugovor pisanim putem uz
otkazni rok od dva mjeseca ukoliko koncesionar:
- ne plaća koncesiju u ugovorenom roku,
- komunalnu djelatnost iz čl. 1. ovog Ugovora ne obavlja na
vrijeme i kvalitetno
- ne obavlja fakturiranje usluga
- ne odvozi glomazni otpad 2 puta godišnje (jesen i proljeće)
Otkazni rok iznosi dva mjeseca i teče od prvog dana u mjesecu
koji slijedi nakon dostave pisanog otkaza drugoj strani.
Za vrijeme trajanja otkaznog roka iz stavka 2. ovog članka,
koncesionar je dužan nastaviti s obavljanjem ugovorenih
komunalnih poslova iz članka 1. ovog Ugovora.
Članak 9.
Koncesionar se obvezuje poslove skupljanja i odvoza komunalnog
otpada obavljati sukladno Ugovoru o koncesiji.
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Brckovljani”.
Obrazloženje
Općina Brckovljani objavila je 08. kolovoza 2012. u oglasniku
„Narodnih novina“ obavijest o namjeri davanja koncesije za
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine
Brckovljani.
Do isteka roka za dostavu ponuda pravovremeno su pristigle
dvije ponude, i to:
„BABIĆ“ d.o.o., Lj. Gaja 44, Cestica i „MÜLL TRANS“ d.o.o.
Ljudevita Posavskog bb, Sesvete.
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski
najpovoljnija ponuda, te se reference ponuditelja za obavljanje
komunalnih poslova boduju sukladno bodovima koji su izraženi u
uvjetima iz natječaja:
a) oprema				
10 bodova
b) poslovni prostor 			
5 bodova
c) broj i struktura djelatnika		
5 bodova
d) ponuđena cijena 			
60 bodova
(mjerilo za najpovoljniju cijenu odvoza smeća je kanta od 120
l pod br. 2 Cjenika usluga sa jednim odvozom u toku tjedna),
te od toga 40 bodova se odnosi na kantu od 120 l, a 20 bodova
na najnižu (pojedinačnu vrijednost) zbirnog iznosa (bez PDV-a) iz
cjenika iz točke 1,3,4,5,6,7,8,9,				
			
e) uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja, krediti) i druge pogodnosti
					
20 bodova
Slijedom iskazanog bodovanja, te analizom uvjeta sposobnosti
za ostvarivanje koncesije Stručno povjerenstvo je utvrdilo:
Ponuditelj „BABIĆ“ d.o.o. Lj. Gaja 4. Cestica ostvario je slijedeće
bodove:
a) Oprema: 10 bodova
b) Poslovni prostor: 5 bodova
c) Broj i struktura djelatnika: 2, 5 bodova
d) ponuđena cijena: 20 bodova za cijenu kante od 120l pod
brojem 2 Cjenika usluga i 10 bodova za najnižu pojedinačnu
vrijednost zbirnog iznosa (bez PDV-a) iz Cjenika iz točke 1, 3, 4, 5,
6. 7, 8 i 9., što zajedno iznosi 30 bodova,
e) uvjeti plaćanja: 20 bodova, te je ukupno ostvario 67,5 bodova.
Ponuditelj „MÜLL TRANS“ d.o.o. Ljudevita Posavskog bb,
Sesvete ostvario je slijedeće bodove:
a) Oprema: 5 bodova
b) Poslovni prostor: 2,5 bodova
c) Broj i struktura djelatnika: 5 bodova
d) ponuđena cijena: 40 bodova za cijenu kante od 120l pod
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brojem 2. Cjenika usluga, i 20 bodova za najnižu pojedinačnu
vrijednost zbirnog iznosa (bez PDV-a) iz Cjenika iz točke 1, 3, 4, 5,
6. 7, 8 i 9., što zajedno iznosi 60 bodova,
e) uvjeti plaćanja: 10 bodova, te je ukupno ostvario 82,5 bodova.
Temeljem ostvarenog najvišeg iznosa bodova ponuditelj MÜLL
TRANS d.o.o. Ljudevita Posavskog bb, Sesvete u potpunosti
zadovoljava uvjete tražene dokumentacijom.
U postupku je utvrđeno da ponuditelj nudi godišnju naknadu za
koncesiju u iznosu od 3% neto naplaćenog godišnjeg iznosa.
Uputa o pravnom lijeku
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07. i
125/08.) žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju
u pisanom obliku te istodobno jedan primjerak žalbe podnosi se
Državnoj komisiji, u roku deset dana sukladno članku 147. Zakona
o javnoj nabavi (NN 110/07. i 125/08 i 64/12).
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DOSTAVITI:
1. „BABIĆ“ d.o.o., Lj. Gaja 4, Cestica
2. „MÜLL TRANS“, d.o.o. Ljudevita Posavskog bb, Sesvete
3. Računovodstvo, ovdje
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva, ovdje

6

BILJEŠKE:

7

BILJEŠKE:

8

