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Na temelju članka 5. i članka 7. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza osoba („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 4/03) i članka 1. Odluke o broju koncesija za autotaksi prijevoz u
Općini Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 2/09), Općinski načelnik Općine Selca,
raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu jedne koncesije
za autotaksi prijevoz osoba na području Općine Selca
1. Predmet natječaja je prikupljanje javnih ponuda za autotaksi prijevoz osoba na
području Općine Selca.
2. Dodjeljuje se jedna koncesije na području općine Selca i to u Povljima.
3. Koncesija se dodjeljuje za 4 godine.
4. Najniži iznos naknade za jednu koncesiju iznosi 2.000,00 kuna godišnje. Koncesija se
mora uplatiti prilikom sklapanja ugovora o obavljanju koncesije s najpovoljnijim
ponuditeljem.
5. Natjecatelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% od iznosa iz točke 4. ovog
natječaja, na broj 2330003-1838300007 s pozivom na broj 68 5819-OIB.
6. Jamčevina se neće vratiti ponuditelju koji povuče svoju prijavu prije okončanja
natječaja, niti odabranom ponuditelju koji ne zaključi ugovor po predmetnom
natječaju.
7. Pravo natjecanja imaju fizičke i pravne osobe registrirane u Općini Selca za obavljanje
autotaksi prijevoza osoba na području Općine Selca.
8. Osoba koja daje ponudu za koncesiju mora imati neprekidno prebivalište na području
Općine Selca u zadnje četiri godine.
9. Ponuda se dostavlja u dvostrukoj omotnici; na vanjskoj omotnici je označen naslov:
Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca, „Ponuda za obavljanje autotaksi

prijevoza osoba na području Općine Selca – ne otvaraj“, a na unutarnjoj omotnici u
kojoj se nalazi ponuda potrebno je navesti adresu ponuditelja.
10. Ponude trebaju biti dostavljene Općini Selca do 31. svibnja 2012. godine. Nakon
isteka navedenog roka o dodjeli koncesija za autotaksi prijevoz, razmotrit će se sve
ponude te prihvatiti najpovoljnija ponuda koja bude zadovoljavala uvjete iz točke 11.
ovog natječaja.
11. Uz ponudu ponuditelji su dužni dostaviti sljedeće:
• Točan naziv, telefon, fax i adresa, te OIB i račun preko kojeg posluje ponuditelj
• Uvjerenje o prebivalištu na području Općine Selca (preslika osobne iskaznice za osobu
koja će obavljati predmetnu djelatnost)
• Obrtnicu nadležnog tijela, tj. rješenje o upisu društva u sudski registar kod ovlaštenog
Trgovačkog suda i ovjerenu izjavu ovlaštene osobe kojom se obavezuje da će autotaksi vozilom upravljati vozač koji ima srednju stručnu spremu u zanimanju vozač
(izjavu podnosi i nositelj obrtnice ako sam nije i osoba koja će obavljati predmetnu
djelatnost
• Izjava o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji,
korupciji, prijevari ili pranju novca, ovjerena od nadležnog tijela u kojem slučaju
odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu
• Dokaz da ima odgovarajuću stručnu osposobljenost
• Dokaz da je vlasnik najmanje jednog registriranog motornog vozila za auto taksi
prijevoz
• Preslika vozačke dozvole „B“ kategorije
• Dokaz (uvjerenje) ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u
razdoblju od tri prethodne godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati
predmetnu djelatnost)
• Preslika prometne dozvole
• Potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Selca (ne starija od 30 dana)
• Dokaz o uplaćenoj jamčevini koja iznosi 10% godišnje naknade za koncesiju.
Ponuditelj koji odustane od koncesije gubi pravo na jamčevinu
• Izjava da ponuditelj prihvaća opće i posebne uvjete i kriterije iz Odluke o obavljanju
autotaksi prijevoza u Općini Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 4/03)
12. Nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.
13. Općina Selca zadržava pravo odbijanja svih ponuda odnosno poništenja ovog natječaja
o čemu će se pisano obavijestiti svi ponuditelji.
14. Otvaranje ponuda obavit će se dana 5. lipnja 2012. godine (utorak) u prostorijama
Općine Selca u 12,00 sati.
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