Temeljem članka 30. Statut Općine Sibinj ( Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije br. 4/13 ), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (˝Narodne novine˝, broj
36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 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) te članka 8.
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova ( Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije br. 21/16), Općinsko vijeće Općine
Sibinj je na svojoj 5.sjednici održanoj 15.prosinca 2017. godine donosi
ODLUKU
O ODABIRU GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJEMU ĆE SE POVJERITI OBAVLJANJE
KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
SIBINJ ZA PERIOD OD 2018. – 2021. GODINE TEMELJEM UGOVORA O POVJERAVANJU
KOMUNALNIH POSLOVA
I.
Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Sibinj za period od 2018. do 2021. godine temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova odabire se ponuditelj Jozić kop, Slavonski Brod, Vladimira Vidrića 11, sa cijenom
ponude od 2.458.000,00 kn bez PDV, odnosno 3.073.500,00 kn sa PDV.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OBRAZLOŽENJE
Općina Sibinj provela je postupak prikupljanja ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sibinj za period od
2018. do 2021. godine, procijenjene vrijednosti 2.560.000,00 kn bez PDV te je stručno
povjerenstvo provelo navedeni postupak i u njemu je zaprimljeno dvije ponude, i to:
1. Ponuda ponuditelja Jozić Kop, Slavonski Brod, Vladimira Vidrića 11, sa cijenom ponude od
2.458.000,00 kn, bez PDV, odnosno 3.073.000,00 kn sa PDV i
2. Ponuda ponuditelja Prijevoz Rašić d.o.o., Ruščica, Ruščičkih žrtava 91, sa cijenom ponude
od 2.553.400,00 kn bez PDV, odnosno 3.191.750,00 kn.
Isključenja ponuda nije bilo.
Ponuda ponuditelja Prijevoz Rašić d.o.o. odbijena je iz razloga što isti nije u ponudi dokazao
tehničku i stručnu sposobnost iz točke 4.3. dokumentacije za prikupljanje ponuda, nije u
ponudi dokazao financijsku sposobnost iz točke 4.2.1. dokumentacije za prikupljanje ponuda
te nije u ponudi dostavio izjavu iz točke 8.1. dokumentacije za prikupljanje ponuda, a ista
ponuda nije upotpunjavana iz razloga što se radi o skupljoj ponudi.

Budući je temeljem prijedloga stručnog povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja
ponuda utvrđeno da je ponuda ponuditelja Jozić Kop prikladna, prihvatljiva i valjana ponuda
odlučeno je kao u izreci.
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