REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA
Općinsko vijeće
KLASA: UP/I-363-02/15-03/01
URBROJ: 2186/08-15-01
Sveti Ilija, 18.03.2015.

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12),
članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 144/12, 94/13,
153/13 i 147/14) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ broj 25/13 i 48/13) Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 10. sjednici održanoj dana
18. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija
1.Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva
imenovanog Odlukom o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije 2014./2015. Klasa:
363-02/14-02/01, Urbroj: 2186/08-14-03 od 29.12.2014. godine odabire ponudu ponuditelja
Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Črešnjevo, Školska 11, OIB 52019316496, kao najpovoljniju
ponudu i daje imenovanom ponuditelju koncesiju za obavljanje komunalnih djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija.
2. Prava i obveze Općine Sveti Ilija kao davatelja predmetne koncesije i Dimnjačarstvo
Valjak d.o.o. kao koncesionara određena su Dokumentacijom za nadmetanje za dodjelu
koncesije za pružanje dimnjačarskih zasluga na području Općine Sveti Ilija Klasa: 363-02/1402/01, Urbroj: 2186/08-14-02 od 16.12.2014. godine, a stječu prava i preuzimaju obveze koje
proizlaze iz Ugovora o koncesiji sklapanjem predmetnog Ugovora.
3. Predmet koncesije je pružanje dimnjačarskih usluga na području Općine Sveti Ilija što
razumijeva provedbe obveze čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje u
domaćinstvima, a u skladu s rokovima određenim čl. 19. Odluke o obavljanju dimnjačarskih
poslova na području Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 07/14)
prema utvrđenim Odlukom o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju koncesije, te uvjetima i mjerilima za provedbu postupka davanja koncesije na
području Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 17/05 i 06/07) i
Cjeniku dimnjačarskih usluga.
4. Koncesija iz točke 1. daje se na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina računajući
od dana sklapanja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pružanja
dimnjačarskih usluga na području na području Općine Sveti Ilija, a rok se može produljiti za 6
(šest) mjeseci ako je produljenje nužno kao posljedica izmjene Ugovora iz razloga propisanih
člankom 39. Stavkom 6. Zakona o koncesijama.

5. Davatelj koncesije sklopit će Ugovor o koncesiji po isteku razdoblja mirovanja koje
iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju, a najkasnije 10 dana od dana
isteka razdoblja mirovanja, a u slučaju pokrenutog žalbenog postupka Ugovor o koncesiji
sklopiti će se kada Odluka o davanju koncesije postane izvršna, a najkasnije 10 dana od dana
izvršnosti iste.
6. Ugovor o koncesiji iz točke 8. ove Odluke u ime Općine Sveti Ilija kao davatelja
koncesije sklapa općinski načelnik prema članku 14. Stavku 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
7. Ova Odluka bez odgode zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude sa
sjednice Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti –
dimnjačarski poslovi na području Općine Sveti Ilija održane dana 20.02.2015. Klasa: 36302/14-01/01, Urbroj: 2186/08-15-03 sa ostalom pratećom dokumentacijom dostavlja svim
ponuditeljima na dokaziv način.
8. Ova odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i
na internetskoj stranici Općine Sveti Ilija http://www.opcina-sveti-ilija.hr/.
Obrazloženje
Općina Sveti Ilija kao davatelj koncesije je na temelju članka 21. Stavka 1. Zakona o
koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 11., stavka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) članka 30. Statuta
Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 25/13 i 48/13), te Odluke o
obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 07/14) pokrenula postupak dana 16.12.2014. godine slanjem
Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti – dimnjačarski
poslovi na području Općine Sveti Ilija Klasa: 363-01/14-02/01 Urbroj: 2186/08-04-01 od
16.12.2014. godine objavljene dana 17.12.2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne
nabave Republike Hrvatske pod oznakom 2014/S 01K-0057968 i na internetskoj stanici
Općine Sveti Ilija http://www.opcina-sveti-ilija.hr.
Dana 30.01.2015. godine s početkom u 13:00 sati Stručno povjerenstvo imenovano
Odlukom o osnivanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti
– dimnjačarski poslovi na području Općine Sveti Ilija Klasa: 363-02/14-02/01, Urbroj:
2186/08-14-03 od 29.12.2014. godine izvršilo je javno otvaranje ponuda u sjedištu Općine na
adresi: Općina Sveti Ilija, Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2 što je i zapisnički konstatirano
Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda Klasa: 363-02/14-01/01, Urbroj: 2186/08-15-02 od
30.01.2015. godine i iz kojeg je vidljivo da su ponude prispjele u roku i da su otvorene prema
vremenskom zaprimanju ponuda sukladno članku 23. Zakona o koncesijama i to ponuditelja:
Dimnjačarstvo Valjak d.o.o.
Dimnjačarsko- pečarski i trgovački obrt Miljenko Kišak
Dimax j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Stručno povjerenstvo za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih
poslova na području Općine Sveti Ilija na sjednici održanoj dana 20.02.2015. u službenim
prostorijama Općine Sveti Ilija u Svetom Iliji, Trg Josipa Godrijana 2 izvršilo je Pregled i
ocjenu prispjelih ponuda za obavljanje komunalnih poslova – dimnjačarskih poslova na
području Općine Sveti Ilija, a na temelju članka 14. stavka 12. točke 3., članka 14. stavka 13.,

članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o koncesijama. („Narodne novine“ broj 143/12.) te Odluke o
osnivanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti –
dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija Klasa: 363-02/14-02/01 Urbroj:
2186/08-14-03 od 29.12.2014. godine, što je konstatirano Zapisnikom o pregledu i ocjeni sa
sjednice Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti –
dimnjačarski poslovi na području Općine Sveti Ilija Klasa: 363-01/14-01/01, Urbroj: 2186/0815-03 održane dana 20.02.2015. godine.
Dokumentacijom za nadmetanje za dodjelu koncesije za pružanje dimnjačarskih usluga na
području Općine Sveti Ilija Klasa: 363-02/14-02/01, Urbroj: 2186/08-14-02 od 16.12.2014.
godine određeni su uvjeti pravne i poslovne sposobnosti, financijske te tehničke i stručne
sposobnosti, pa je nakon pregleda svih ponuda i izvršenog uvida u Analitički prikaz valjanosti
ponuda Stručno povjerenstvo utvrdilo da su sve ponude valjane i prihvatljive i da se uključuju
u postupak ocjene prema propisanim kriterijima Dokumentacijom za nadmetanje radi
utvrđivanja ekonomski najpovoljnije ponude.
Provedenim postupkom utvrđeno je da je prihvatljiva i najpovoljnija ponuda glede svih
traženih dokaza i elemenata ponude Dimnjačarstvo Valjak d.o.o. s najvećim brojem bodova83,70 bodova, pa je na prijedlog Stručnog povjerenstva odlučeno kao u točki 2. ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od (pet) dana od dana primitka iste.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku i predaje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave; Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb neposredno ili preporučenom poštanskom
pošiljkom kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja
elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu
postupaka javne nabave i druge stranke postupaka, a jedan primjerak žalba na dokaziv način
dostavlja se i Davatelju koncesije.
Sukladno članku 106. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
od dana primitka do isteka roka za izjavu žalba protiv ove Odluke stranke u postupku mogu se
odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.
Odricanje od žalbe se ne može opozvati.
Žalitelj je dužan platiti upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima
emisije Republike Hrvatske sukladno Tbr.1., Tbr.2. Zakona o upravnim pristojbama
(„Narodne novine“ broj 8/96., 77/96.,95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00.,
163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10.,
69/10., 126/11., 112/12., 19/13., i 80/13.).
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški dipl. ing.

Dostaviti:
1. Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Črešnjevo, Školska 11
2. Dimax j.d.o.o. za trgovinu i usluge, M. Krleže ½, 42 000 Varaždin
3. Dimnjačarsko- pečarski i trgovački obrt Miljenko Kišak, Možđenec 41, Novi Marof
4. Pismohrana, ovdje

