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               REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
                   OPĆINA LEGRAD
                 OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/15-01/18
URBROJ: 2137/10-15-9
Legrad, 10. prosinca 2015.

	Na temelju članka 15. 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, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15), članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 28. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine, donijelo je

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete 
na području Općine Legrad

	1. Prihvaća se najpovoljnija pravovaljana ponuda ponuditelja GKP "KOMUNALAC" d.o.o., OIB: 41412434130 iz Koprivnice, Mosna 15, za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad koje obuhvaća naselja: Legrad uključujući i Šodericu, Mali Otok, Veliki Otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Antolovec i Zablatje. 
	2. Obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete povjerava se na rok od 2 godine od dana potpisa ugovora. 
	3. Godišnji izdatak za troškove održavanja javne rasvjete iz točke 1. ove Odluke iznosi 97.328,50 kn (slovima:devedesetsedamtisućatristodvadesetosamkuna i pedeset lipa) bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno u ukupnom iznosu od 121.660,63 kune.     
	5. Odabrani ponuditelj iz točke 1. ove Odluke obvezan je potpisati Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad u roku 8 dana od dana primitka ove Odluke. 
	6. Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor sukladno Zakonu o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12. i 152/14). 
	
O b r a z l o ž e n j e

	Općina Legrad dostavila je 16.11.2015. godine, Poziv za dostavu ponude za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad, KLASA: 363-02/15-01/18, URBROJ: 2137/10-15-4 na adrese tri gospodarska subjekta. U roku određenom Pozivom prmljene su tri ponude i to: 
	ponuda tvrtke GKP „KOMUNALAC“ d.o.o. iz Koprivnice, Mosna 15, OIB: 41412434130,

ponuda tvrtke  „NITRE“ d.o.o., iz Koprivnice, Vinodolska 52, OIB: 09657527066,
ponuda tvrtke „ELEKTROINSTALACIJE“ vlasnika Dražena Gregogaš iz Preloga, Glavna 6, OIB: 63772141356.
	Stručno povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda za odabir izvršitelja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad provelo je javno otvaranje pristiglih ponuda dana 9. prosinca 2015. godine u 9.00 sati, o čemu je sastavljen Zapisnik. Nakon otvaranja pristiglih ponuda Stručno povjerenstvo je pregledalo i ocijenilo pristigle ponude o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda. 
	Nakon pregleda, analize i ocjene ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu postupka je utvrdilo  da je ponuditelj GKP „KOMUNALAC“ d.o.o. iz Koprivnice, Mosna 15, jedini dostavio potpunu i cjelovitu ponudu koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za povjeravanje komunalnih poslova, dok su preostale dvije ponude odbijene zbog nepotpune dokumentacije, što nije u skladu s Pozivom i priloženom Dokumentacijom za natječaj. Odabrani ponuditelj odabran je kao jedini ponuditelj s pravovaljanom ponudom, iako njegova ponuda nije bila s najnižom cijenom, ali su ponuditelji s nižim cijenama odbijeni zbog nepotpune dokumentacije priložene ponudi. Odabrani ponuditelj dostavio je sve dokaze o sposobnosti – pravne i poslovne sposobnosti, financijske sposobnosti i tehničke i stručne sposobnosti, dokaze o nekažnjavanju, u potpunosti popunjen ponudbeni Troškovnik kao i Ponudbeni obrazac, dokumentaciju u svezi traženog jamstva, a prihvatio je i prijedlog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, čime su zadovoljeni svi traženi uvjeti o sposobnosti ponuditelja, temeljem čega je njegova ponuda ocijenjena prihvatljivom i pravovaljanom, te se obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad povjerava tvrtki GKP „KOMUNALAC“ d.o.o., Koprivnica, Mosna 15. 

	UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
	Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor sukladno Zakonu o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12. i 152/14).

                                                                                                                      PREDSJEDNICA:
                                                                                                                       Snježana Kuzmić






Dostaviti:
1. GKP „KOMUNALAC“ d.o.o., Mosna 15, 48000 Koprivnica,
2. „NITRE“ d.o.o., Vinodolska 52, 48000 Koprivnica,
3. „ELEKTROINSTALACIJE“ vlasnik Dražen Gregoraš,
     Glavna 6, 40323 Prelog,
4. Pismohrana, ovdje.

PRILOG:
	Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 9. prosinca 2015. 

sa priloženim tabelarnim prikazom 


