
 
 
 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 
I KOMUNALNO REDARSTVO   
KLASA: 363-02/13-01/8 
URBROJ: 2178/01-09-13-6 
Slavonski Brod, 06. rujna 2013. godine 
 
 

Z A P I S N I  K 
o pregledu i ocjeni ponuda 

za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti za obavljanje 
prijevoza pokojnika na području grada Slavonskog Broda 

 
Podaci o davatelju koncesije:  GRAD SLAVONSKI BROD, MB 2546086, OIB 58007872049 

                                                Slavonski Brod, Vukovarska 1 

Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja prijevoza pokojnika na području grada 

Slavonskog Broda – četiri koncesije 

Datum objave: Narodne novine od 29. 07. 2013. godine 

Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 04. rujan 2013. s početkom u 11:00 sati 

Mjesto obavljanja koncesije: Područje Grada Slavonskog Broda   

Rok trajanja koncesije: 5 godina od potpisa ugovora o koncesiji. 

Početni iznos naknade za koncesiju: 5.000,00 kuna godišnje 
 
Podaci o  ponuditeljima koji su pravovremeno podnijeli ponudu prema redoslijedu iz zapisnika o javnom 
otvaranju ponuda: 
 

1. obrt Palma cvjećarna i pogrebne usluge vl. Jasna Zirdum, Andrije Štampara 51, 
Slavonski Brod 

2. obrt Piramida vl. Igor Čondrić, V. Jagića 28, Slavonski Brod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DANIH DOKAZA O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I OCJENA 
SPOSOBNOSTI: 

 

  

obrt Palma 
cvjećarna i 

pogrebne usluge 
vl. Jasna Zirdum, 
Andrije Štampara 

51, Slavonski Brod 

obrt Piramida vl. 
Igor Čondrić, V. 

Jagića 28, 
Slavonski Brod 

I PODACI IZ PONUDE   

 Broj i datum ponude 
15-13-3 

26.08.2013. 
u 14:28 sati 

15-13-4 
27.08.2013. 
u 14:05 sati 

 Iznosi koncesijske naknade 5.300,00 kn 5.550,00 kn 

II OBLIK PONUDE   

 Cjelovita + + 
 Uvezana u cjelinu + + 
 Propisno označene stranice + + 
 Ovjerena i potpisana + + 
 Ispravci u ponudi Nema Nema 

 Ocjena oblika ponude Zadovoljava Zadovoljava 

III SADRŽAJ PONUDE   

 Obrazac ponude + + 

 
Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje mora 
zadovoljiti ponuditelj te isprave kojima se dokazuje 
njihovo ispunjenje 

  

 
Uvjeti i dokazi koje je ponuditelj obvezan dostaviti 
uz ponudu u svrhu dokazivanja pravne i poslovne 
sposobnosti 

  

 Podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koji podnose ponudu 
(naziv tvrtke ili obrtnika, OIB, telefon, e-mail, adresa) + + 

 

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) registar, 
strukovni, obrtni ili drugi  odgovarajući registar ili 
odgovarajuću potvrdu, kao dokaz da je ponuditelj 
registriran za obavljanje djelatnosti za koju se dodjeljuje 
koncesija, a koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca od 
dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije. 

+ + 

 
Uvjeti i dokazi koje je ponuditelj obvezan dostaviti 
uz ponudu u svrhu dokazivanja financijske 
sposobnosti 

  

 

Potvrda Porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj 
dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih poreznih 
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – 
ne stariji od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. 

+ + 

 

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih 
institucija kojim se dokazuje bonitet i solventnost 
gospodarskog subjekta kojima ponuditelj dokazuje da nije 
bio u blokadi u posljednjih 6 mjeseci, ne smije biti stariji 
od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja 
koncesije (BON-1, BON-2 ili SOL-2). 

+ 4 dana u blokadi  
nema BON-1 

 
Potvrda Upravnog odjela za financije i računovodstvo o 
podmirenim obvezama prema Gradu Slavonskom 
Brodu, ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti 
o namjeri davanja koncesije. 

+ + 



Uvjeti i dokazi koje je ponuditelj obvezan dostaviti uz 
ponudu u svrhu dokazivanja nekažnjavanosti 

 

izjava ovlaštene osobe ponuditelja da osobi ovlaštenoj za 
zastupanje ponuditelja i ponuditelju nije izrečena 
pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz 
članka 67. stavak 1., 2. i 3. Zakon o javnoj nabavi, ne 
starija od 30 dana od dana  objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije 

+ + 

 
Uvjeti i dokazi koje je ponuditelj obvezan dostaviti 
uz ponudu u svrhu dokazivanja tehničke i stručne 
sposobnosti 

  

 

Izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za 
obavljanje koncesije s podatkom o broju zaposlenih, 
prebivalištu odnosno sjedištu gospodarskog subjekta, 
mogućnosti obavljanja dežurstva 24 sata, podatke o broju 
specijalnih vozila, te podatke o ugrađenom katalizatoru 
ispušnih plinova ugrađenom u specijalno vozilo. 

+ + 

 Potvrda Sanitarne inspekcije da vozila zadovoljavaju 
higijensko sanitarne uvjete + + 

 Ostali uvjeti   

 
Izjava ponuditelja da će predmet koncesije obaviti u 
skladu s odredbama dokumentacije za nadmetanje i po 
ponuđenoj cijeni (ovjerena i potpisana od strane 
ponuditelja, nije potrebna ovjera javnog bilježnika). 

+ + 

 
Ovjereni cjenik zajedno s Izjavom da prihvaćanju 
obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja 
koncesije na donošenje i izmjene cjenika. 

+ + 

 Ponuđeni iznos godišnje koncesijske naknade izražen u 
kunama + + 

 

Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja. 
Ukoliko ponuditelj ne dostavi izjavu, smatrati će se da 
će usluge izvršiti samostalno i u cijelosti. (ovjerena i 
potpisana od strane ponuditelja, nije potrebna ovjera 
javnog bilježnika). 

- - 

 
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je obvezan 
dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog 
bilježnika na 500,00 kuna. 

+ + 

 
 
Ocjena prihvatljivosti: 
 

prihvatljiva ne prihvatljiva 

 
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDE: 
Na temelju dostavljenih dokaza utvrđeno je da ponuditelj obrt Piramida nije dokazao financijsku i 
gospodarsku sposobnost te se mora isključiti. 
Naime, kao dokaz financijske sposobnosti ponuditelji su trebali dostaviti i  dokument izdan od bankarskih ili 
drugih financijskih institucija kojim se dokazuje bonitet i solventnost gospodarskog subjekta, ne smije 
biti stariji od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije (BON-1, BON-2 ili SOL-2). 
Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti  BON 2 ili SOL 2 je da ponuditelj nije bio u blokadi u 
posljednjih 6 mjeseci. Razlog za ispunjenje navedenih uvjeta je činjenica da blokada računa može 
ugroziti ponuditeljevu sposobnost  pravodobnog podmirenja svih obveza koje nastaju kao rezultat 
poslovnih procesa, a pretpostavka je pravovremeno izvršavanje usluga. 
Na dokumentu Podaci o solventnosti ponuditelja obrt Piramida iskazana je blokada od 4 dana u 
posljednjih šest mjeseci te ponuditelj nije dokazao traženu financijsku i gospodarsku sposobnost. 
Ponuditelj Piramida nije dostavio traženi obrazac BON-1 iz kojeg je vidljivo da njegov ukupni prihod za 
prethodno obračunsko razdoblje najmanje jednak ili veći od jedne četvrtine iznosa dostavljene ponude. 
 
 
 
 
 



RANGIRANJE PREMA MJERILIMA ZA ODABIR PONUDE 
 
  

PONUDITELJ 
 

obrt Palma cvjećarna i 
pogrebne usluge vl. Jasna 
Zirdum, Andrije Štampara 

51, Slavonski Brod 
najveći ponuđeni iznos 
koncesijske naknade; 

5.300,00 kn 

Ispunjenje ostalih uvjeta + 
 
 

VIII. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU 
 

Kako je ponuditelj obrt Palma dokazao svoju sposobnost za obavljanje koncesije, te je ponuda 
prihvatljiva i sukladna navedenim mjerilima za odabir najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu koncesije za 
obavljanje prijevoza pokojnika na području grada Slavonskog Broda, predlaže se dodjela jedne 
koncesije za područje grada Slavonskog Broda kako slijedi:  
 
obrt Palma cvjećarna i pogrebne usluge vl. Jasna Zirdum, Andrije Štampara 51, Slavonski Brod 

 
 
 
 

       Potpis ovlaštenih predstavnika Naručitelja:  
          
       Hrvoje Šulentić, dipl.ing.__________________ 
          
       Mirna Ražek, oec.________________ 
        
       Željko Prša, dipl.oec. _________________ 
 
 


	Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja prijevoza pokojnika na području grada Slavonskog Broda – četiri koncesije

