Općinska načelnica
U Čavlima, 30.ožujka 2018. godine
KLASA:363‐01/18‐01/06

UR.BROJ:2170‐03‐18‐01‐5
Na temelju provedenog javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz proračuna Općine Čavle te Odluke Općinske Načelnice od 30. ožujka 2018.
godine , donosi se
OBAVIJEST O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA POSLOVE PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU
IZ PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
I.
U postupku provedenog javnog natječaja za odabir izvršitelja poslova preuzimanja i
prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne pataologije ili
sudske medicine , odabrana je ponuda ponuditelja Komunalno društvo Kozala d.o.o.,
Ul.Braće Hlača 2a,Rijeka, OIB:54154102647 , sa ponuđenom cijenom od 801, 87 kn (u cijenu
nije uračunat PDV) .
II.
Pravo obavljanja povjerenih poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih
ostataka od mjesta smrti do nadležne pataologije ili sudske medicine, povjerava se
ponuditelju Komunalno društvo Kozala d.o.o., Ul.Braće Hlača 2a, za razdoblje od četiri ( 4 )
godine, od 2018.‐ 2022. godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.
Sukladno članku 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15), te na temelju ove Odluke,
Općinska Načelnica sklopiti će Ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Čavle, a kojim ugovorom će se urediti međusobna prava i
obveze.
OBRAZLOŽENJE

Temeljem Odluke Općinske načelnice o prikupljanju ponuda u otvorenom roku na javni
natječaj pristigle su ukupno 2 ( dvije ) ponude i to:
1.KD Čavle,Krenovac 2, Podčudnić sa ponuđenom cijenom od 3.800,00 kuna

2.KD Kozala,Ul.Braće Hlača 2a, Rijeka sa ponuđenom cijenom od 801,20 kuna
Sukladno utvrđenom kriteriju iz točke 5. Javnog Natječaja , analizirajući sve pristigle
ponude, utvrđeno je da je Ponuda ponuditelja Komunalno društvo Kozala d.o.o., Ul.Braće
Hlača 2a, Rijeka, sa ponuđenom cijenom od 801,87 ( u cijenu nije uračunat PDV)
najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja s ponuđenom ukupno najnižom cijenom .
U postupku je utvrđeno da ponuditelj ima sposobnost za obavljanje narečenih poslova na
osnovu dostavljene tražene dokumentacije , te je odlučeno kao u izreci Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske , u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke .
Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu RH U Rijeci ili putem pošte preporučeno.
Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane Odluke , te primjerak tužbe za tuženo upravno
tijelo.
Kada se tužbom zahtijeva naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu štete
koja se potražuje.
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