REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
NAČELNICA
KLASA: 416-01/11-01/01
URBROJ: 2198/22-02/01-11-01
Kukljica, 15. srpnja 2011.
Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08), članka 11. stavka
3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na
područje Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/11) i članka 46. Statuta
Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/09 i 7/09), općinska načelnica
Općine Kukljica 15. srpnja 2011. godine, objavljuje
OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika na području
Općine Kukljica
Davatelj koncesije: Općina Kukljica, Kukljica b.b., 23 271 Kukljica, OIB: 17171908335, tel.
023/373 590, telefaks: 023/373-840, www.opcina-kukljica.hr, e-pošta: procelnik@opcinakukljica.hr.
Predmet koncesije: komunalna djelatnost prijevoza pokojnika na području općine Kukljica
Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Kukljica, što podrazumijeva preuzimanje i
prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju
Mjesto obavljanja koncesije: područje općine Kukljica
Rok trajanja koncesije: koncesija se dodjeljuje na 3 godine
Naknada za koncesiju: početni godišnji iznos naknade za koncesiju iznosi 3.000,00 kuna
Rok za predaju ponuda: 30 dana od objave u Narodnim novinama
Adresa za predaju ponude: Općina Kukljica, Kukljica b.b., 23 271 Kukljica, ponude se predaju u
zatvorenoj kuverti s naznakom: „Ponuda za koncesiju prijevoz pokojnika – ne otvaraj“ osobno
putem urudžbenog zapisnika ili poštom preporučeno

Jezik na kojem ponuda mora biti napisana: ponuda mora biti napisana latiničnim pismom na
hrvatskom jeziku
Osobni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji i isprave kojima dokazuju
njihovo ispunjenje:
1. Dokazi pravne, stručne i tehničke sposobnosti:
Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ne
stariji od 6 mjeseci (od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim
novinama) u originalu ili ovjeren preslik.
Izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarivanje koncesije s popisom
opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja koncesije.
Lista referenci izvršenih ugovora u posljednje 3 godine s potvrdom o točno izvršenim ugovorima.
2 Dokaz o nekažnjavanju:
Izjavu da ponuditelju i/ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna
osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela: uzdržavanje za počinjenje kaznenih
dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju,
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita,
davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje
protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuće kaznena djela prema popisima zemlje
sjedišta gospodarskog subjekta, ovjerena kod javnog bilježnika, ne starija od 30 dana od objave o
namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama ovjerena kod javnog bilježnika.
3. Dokaz financijske sposobnosti:
Potvrda porezne uprave o stanju poreznog duga iz koje je razvidno da ponuditelj nema dugovanja
po osnovi javnih davanja – ne stariji od 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije
u Narodnim novinama – izvornik ili ovjeren preslik
Potvrdu o podmirenim svim financijskim i komunalnim obvezama prema Općini Kukljica i
trgovačkim društvima u 100 % vlasništvu općine Kukljica – ne stariju od 30 dana od objave
obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama – izvornik ili ovjeren preslik.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najpovoljnijom ponudom smatra se uredno
dostavljena ponuda koja ispunjava sve uvjete s najvećem ponuđenom godišnjem iznosu
koncesije.
Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenje žalbe:
žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Kneza Mutimira 5/1, 10
000 Zagreb, a predaje se Općini Kukljica, Kukljica bb, 23 271 Kukljica, izravno ili preporučeno
poštanskom pošiljkom. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti
Državnoj komisiji.

Žalbeni postupak se provodi sukladno članku 147. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“
broj 110/07 i 125/08).
Oznaka vrste postupka na temelju koje se provodi davanje koncesije: otvoreni postupak
Pristigle ponude otvorit će Povjerenstvo za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika, otvaranje će
biti javno odmah nakon završetka roka za predaju ponude, o točnom danu i satu otvaranja ponuda
ponuditelji će biti obaviješteni putem web stranice Općine Kukljica.

Općinska načelnica
Gorana Poropat, dr. med.

