Na temelju odredbe članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne
novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 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, dalje u tekstu: Zakon o
komunalnim djelatnostima), članka 24. stavak 7. Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“, broj 7/12 i 16/17, dalje u tekstu: Odluka o
komunalnim djelatnostima) i članka 26. Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj
4/13, 9/13, 6/14 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Trogira je na svojoj 11. sjednici održanoj 18. svibnja
2018. godine, donijelo sljedeću
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije javnih
površina na području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora

Članak 1.
Obavljanje komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije javnih
površina na području Grada Trogira povjerava se zajednici ponuditelja:
1. PECTO d.o.o. Škabrnja, Ulica samostalnog bataljuna 2, OIB: 92000506221,
2. ID EKO d.o.o. Zagreb, Zagreb, Porečka 11, OIB: 72667678548,
3. Veterinarska stanica VETAM d.o.o. iz Osijeka, Biljska cesta 7, OIB: 72667678548
(dalje u tekstu: Zajednica ponuditelja) na vrijeme od 4 (četiri) godine na iznos od 211.737,50 kn
godišnje odnosno ukupno 846.950,00 kn za vrijeme od 4 (četiri) godine.
Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Trogira da s odabranim ponuditeljem iz točke I. ove
Odluke zaključi Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i
dezinsekcije javnih površina na području Grada Trogira sukladno natječajnoj dokumentaciji.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Trogira“.
OBRAZLOŽENJE
Odlukom o komunalnim djelatnostima obavljanje poslova obvezatne preventivne deratizacije i
dezinsekcije, određeno je kao komunalna djelatnost koju obavlja pravna i fizička osoba na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
Odredbom članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama članaka od 17. do 24.
Odluke o komunalnim djelatnostima, propisano je da odluku o dodjeli istih poslova donosi Gradsko
vijeće nakon prikupljanja ponuda putem javnog natječaja.
Zaključkom gradonačelnika, KLASA: 351-01/18-01/10, URBROJ: 2184/01-01/08-18-1 od 09.
veljače 2018. g. raspisan je javni natječaj za obavljanje istih poslova, te osnovano posebno
Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavljeno od službenika gradske uprave (Dujo Odžak, dipl.iur. –
predsjednik Povjerenstva, Mirela Babić, mag.oec. univ. spec.oec. – član i Ivan Strize, ing.građ. –
član), koje je provelo natječaj na način da je:
1. utvrdilo natječajne uvjete

2. u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ dana 12. veljače 2018. godine objavilo obavijest o
raspisanom natječaju, a na mrežnim stranicama Grada Trogira tekst javnog natječaja i
natječajnu dokumentaciju
3. dana 28. veljače 2018. godine provelo javno otvaranje ponuda
4. pregledalo zaprimljene ponude i podnijelo Gradonačelniku Izvješće o radu i prijedlog za
odabir ponude u postupku javnog natječaja za povjeravanje poslova obvezatne
preventivne deratizacije i dezinsekcije, KLASA: 351-01/18-01/10, URBROJ: 2184/0135/01-18-7 od 09. ožujka 2018. godine.
Iz dostavljenog Izvješća o radu i prijedloga za odabir ponude u postupku javnog natječaja za
povjeravanje poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije, KLASA: 351-01/18-01/10,
URBROJ: 2184/01-35/01-18-7 od 09. ožujka 2018. godine proizlazi da su se na natječaj javila 2 (dva)
ponuditelja, i to:
1. CIAN d.o.o. Split, Varaždinska 51., Split, OIB: 04201603871, dalje u tekstu: CIAN d.o.o.
2. Zajednica ponuditelja sastavljena od:
1. PECTO d.o.o. Škabrnja, Ulica samostalnog bataljuna 2, OIB: 92000506221,
2. ID EKO d.o.o. Zagreb, Zagreb, Porečka 11, OIB: 72667678548,
3. Veterinarska stanica VETAM d.o.o. iz Osijeka, Biljska cesta 7, OIB:
72667678548 (dalje u tekstu: Zajednica ponuditelja).
U postupku je utvrđeno da su ponude oba ponuditelja uredne u smislu traženih uvjeta i
priloženih isprava uz ponudu.
U uvjetima natječaja kao temelj utvrđivanja povoljnosti određena je ekonomski najpovoljnija
ponuda temeljem kriterija iz tablice u nastavku:
Kriteriji

Postotni
Način izračuna
udio
Cijena ponude
80 %
najniža cijena / cijena ponude koja se ocjenjuje x
80
maksimalno 80 bodova
Broj uredno izvršenih Ugovora
20 %
1 – 3 ugovora
8 boda
za
usluge
deratizacije
i
4 – 6 ugovora
10 bodova
dezinsekcije
7 i više ugovora
20 bodova

Povjerenstvo je utvrdilo da ponuđene cijene za obavljanje istih radova za 4 (četiri) godine
iznose:
PONUĐENE CIJENE
Cijena ponude bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Cijena ponude sa PDV-om:

CIAN d.o.o.

Zajednica ponuditelja

830.000,00
207.500,00
1.037.500,00

677.560,00
169.390,00
846.950,00

Sukladno ponuđenim cijenama ponude su prema zadanim kriterijima bodovane kao u
nastavku:
Bodovi prema ponuđenoj
cijeni
Cijena iz ponude
Izračun bodova

CIAN d.o.o.

Zajednica ponuditelja

1.037.500,00
846.950,00 / 1.037.500,00 =
0,816337349
0,816337349* 80 bodova =
65,31 bodova

846.950,00
Najniža ponuda – najviše
bodova

Bodova

65,31 bodova

80 bodova

Prema broju dostavljenih potvrda za uredno izvršene ugovore, ponude su bodovane kao u
nastavku:
Bodovi broju prema
broju potvrda za
uredno izvršene
ugovore
Cijena iz ponude za
bodovanje
Bodova

CIAN d.o.o.

Zajednica ponuditelja

6 potvrda

9 potvrda

10 bodova

20 bodova

Sukladno prethodno utvrđenom broju bodova, utvrđen je ukupan broj bodova za ponude:
UKUPAN BROJ BODOVA
Broj bodova prema cijeni
Broj bodova prema broju potvrda
Broj bodova – ukupno

CIAN d.o.o.

Zajednica
ponuditelja

65 bodova
10 bodova
75 bodova

80 bodova
20 bodova
100 bodova

Slijedom naprijed navedenoga, odnosno nakon provedenog javnog natječaja, te izvršene
ocjene i usporedbe prispjelih ponuda proizlazi da je najpovoljnija ponuda:
Zajednice ponuditelja:
1. PECTO d.o.o. Škabrnja, Ulica samostalnog bataljuna 2, OIB: 92000506221,
2. ID EKO d.o.o. Zagreb, Zagreb, Porečka 11, OIB: 72667678548
3. Veterinarska stanica VETAM d.o.o. iz Osijeka, Biljska cesta 7, OIB: 72667678548,
koja je ocjenjena s više bodova od druge pristigle ponude, pa je stoga sukladno Izvješću
Povjerenstva za provedbu natječaja, Gradonačelnik predložio Gradskom vijeću da se istoj zajednici
ponuditelja, kao povoljnijem ponuditelju dodijeli obavljanje istih poslova, a koji prijedlog odluke je
Gradsko vijeće prihvatilo.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može u roku od 30 dana od dana
dostave ove Odluke pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom.
KLASA: 351-01/18-01/10
VIJEĆA
URBROJ: 2184/01-31/01-18-9
TROGIR,18.svibnja 2018.g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

Ante Piteša,ing.

Dostaviti:
1. PECTO d.o.o. Škabrnja, Ulica samostalnog bataljuna 2
2. ID EKO d.o.o. Zagreb, Zagreb, Porečka 11, OIB: 72667678548,
3. Veterinarska stanica VETAM d.o.o. iz Osijeka, Biljska cesta 7, OIB: 72667678548
4. CIAN d.o.o. Split, Varaždinska 51., Split
5. Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
6. Upravni odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada

7. Arhiva

