Klasa: 340-01/09-01/0007
Urbroj: 2104/07-01-01/09 od 23. VI. 2009. (584)
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), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 39. sjednici održanoj 14. travnja 2009., donijelo je zaključak o objavi
JAVNOG NATJEČAJA
za autotaksi prijevoz na području Općine Selca.
1. Predmet nadmetanja je prikupljanje javnih ponuda za autotaksi prijevoz osoba na području
Općine Selca.
2. Općinsko vijeće dodjeljuje 2 koncesije za 2009. godinu na području općine Selca, i to jednu
u Povljima i jednu u Sumartinu.
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 koncesija 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 21(22) – 5819-MB (MBG).
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, 21 425 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 u roku od 8 dana od objave u Narodnim
novinama. Nakon isteka navedenog roka komisija o dodjeli koncesija za autotaksi prijevoz
razmotrit će sve ponude te prihvatiti najpovoljniju ponudu koja bude zadovoljavala uvjete iz
točke 10. ovog natječaja.
11. Uz ponudu ponuditelji su dužni dostaviti sljedeće:
a) dokaz o registraciji za obavljanje predmeta natječaja

b) BON 1 i BON 2
c) dokaz o plaćenim porezima i doprinosima prije objave natječaja
d) dokaz o uplaćenoj jamčevini iz točke 5.
e) dokaz da je ponuditelj podmirio svoje dospjele obveze prema Općini Selca do objave
natječaja.
12. Nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.
13. Općina Selca zadržava pravo odbijanja svih ponuda, odnosno poništenja ovog nadmetanja
o čemu će biti pisano obaviješteni svi ponuditelji.
14. Otvaranje ponuda obavit će se 13. srpnja 2009. (ponedjeljak) u prostorijama Općine Selca
u 12 sati.
Općina Selca

