Na temelju članaka 4. i 18. Zakona o koncesijama (NN 125/08), članka 11. stavka 3.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 - pročišćeni tekst, NN br. 82/04, 178/04,
38/09, 79/09 i 49/11), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na
temelju koncesije („Službene novine PGŽ“ broj 42/09), Općinski načelnik 30. kolovoza 2012.
objavljuje
OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na grobljima: Dobrinj,
Polje i Sužan na području općine Dobrinj
1. Davatelj koncesije: Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj.
2. Predmet koncesija: dodjela koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine
Dobrinj i to na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan na razdoblje od 2 (dvije) godine.
3. Rok za predaju ponuda iznosi 30 dana od objave u Narodnim novinama.
4. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Dobrinj,
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj, s naznakom: „Ponuda za dodjelu koncesije - pogrebni poslovi na grobljima Dobrinj, Polje i Sužan - ne otvaraj“.
5. Jezik i pismo na kojemu ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik, latinično pismo.
6. Najniža – početna visina naknade za koncesiju iznosi: za koncesiju pod 250,00 kn
(dvijestotineipedesetkuna) po ukopu.
7. Ponuda za koncesiju mora sadržavati:
– naziv, adresu, MB (MBG) i OIB ponuditelja,
– izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnog registra kojim dokazuje da je registriran za
obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije,
– podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2) za pravne osobe, odnosno BON 2 ili
SOL-1 za fizičke osobe,
– potvrdu Porezne uprave o plaćenim javnim davanjima,
– izjavu da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 46. stavak 1. Zakona
o javnoj nabavi, javnobilježnički ovjerenu,
– reference tvrtke – obrta:
a) dokaz o sposobnosti za ostvarivanje koncesije: (reference dosadašnjih poslova koje su
ovjerile odgovorne osobe),
c) dokaz o kadrovskoj sposobnosti (broj i struktura zaposlenih),
d) dokaz o tehničkoj sposobnosti (popis opreme),
e) cjenik usluga,
f) jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku
njene valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih dokaza o sposobnosti. Visina jamstva se
utvrđuje u apsolutnom iznosu od 500,00 kuna, uplatom na žiro-račun Općine Dobrinj broj:
2402006-1807400002, poziv na broj 68 7706-OIB, s opisom: „Jamstvo – koncesija –
pogrebni poslovi“.
Davatelj koncesije će se naplatiti iz navedenog iznosa ako ponuditelj: 1) opozove ili izmjeni
ponudu poslije roka za dostavu ponuda; 2) dostavi neistinite dokaze o sposobnosti; 3) ne
potpiše ugovor o koncesiji koji je dio ove natječajne dokumentacije.
Nedostatak dokaza o dostavi jamstva za ozbiljnost ponude predstavlja neotklonjiv nedostatak.
Jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije vratit će ponuditelju u roku od 10 dana od
donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju postupka.
g) izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne može biti
starija od 30 dana.

8. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:
– povoljnost ponude (tehnička, financijska),
– visina naknade,
– cjenik usluge,
– sposobnost za obavljanje poslova (tehnička i kadrovi),
– poslovni ugled,
– povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.
9. Datum otpreme obavijesti: 19. rujna 2012. godine.
10. Vrsta postupka: otvoreni postupak.
11. Rok valjanosti: 60 dana od otvaranja ponuda.
12. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave sukladno
člancima 145. i 147. Zakona o javnoj nabavi.
Općina Dobrinj

Obavijest je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 106/2012 od 26. rujna 2012. godine

