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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/17-01/05
URBROJ: 2161/01-09-01/06-17-9
Split, 20. ožujka 2017. godine

GRADSKO VIJECE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.

ovdje-

PREDMET: Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i
održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita - Zona I

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (nSlužbeni glasnik Grada Splita~ broj
17/09,11/10,16/13,39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 20.
ožujka 2017. godine, utvrdio je

Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i
održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita - Zona I

te je prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje/se A.Š.ei~O~Cokarić,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo. "{<Q\..\\"'.. rl ~~'rV""1~
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U prilogu: Prijedlog odluke ...

DOSTI\VITI:
1/Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,

ovdje
3. Pismohrani, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Odsjek za komunalne poslove

KLASA: 363-02117-01/05
URBROJ: 2181101-11-02/20-17-7
Split, 20. ožujka 2017. godine

GRADONAČELNIKU GRADA SPLITA
- ovdje-

PREDMET:

PRAVNI OSNOV:

NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:

STRUČNA OBRADA:

IZVJESTITELJ:

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju komunalnih
poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na
području Grada Splita - Zona I

Članak 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik
Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 39/13 i 46/13-
pročišćeni tekst) i članak 11. Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
("Službeni glasnik Grada Splita", broj 21/01 i 11/10)

Gradsko vijeće Grada Splita

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Pododsjek za nadzor i koordinaciju komunalnih
poduzeća i pravnih poslova

Špiro Cokarić, dipl.ing.građ., pročelnik Odjela

(
PROČELNIK ODJELA

Špiro~fdipl.ing.građ.



Na temelju članka 11. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 21/01 I 11/10) i članka 36. Statuta Grada
Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09 I 11/10), po prijedlogu Povjerenstva za
provedbu javnog natječaja, Gradsko vijeće Grada Splita na _ sjednici održanoj
_____ 2017. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom

na području Grada Splita - zona I

I.
Utvrđuje se da je .PROLUX" d.o.o. iz Splita najpovoljniji ponuditelj za obavljanje
komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita -
Zona I, a na temelju ponuda prispjelih po javnom natječaju za obavljanje poslova upravljanja
i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita, koji je objavljen u dnevnom listu
~Slobodna Dalmacija~ i na internetskim stranicama Grada Splita dana 20. veljače 2017.
godine.

II,
Trgovačkom društvu "PROLUX" d.o.o. iz Splita, povjeravaju se poslovi održavanja
upravljanja javnom rasvjetom na područjuzone I za razdoblje od šest (6) mjeseci.

III,

Zadužuje se Gradonačelnik za zaključenje ugovora o obavljanju poslova upravljanja
održavanja javnom rasvjetom na područjuGrada Splita - zone I.

IV,

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Splita~.



OBRAZLOŽENJE

Budući da četverogodišnji ugovor o obavljanju poslova upravljanja i održavanja javnom
rasvjetom na području Grada Splita ističe dana 27. ožujka 2017. godine, raspisan je natječaj
o povjeravanje komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području
Grada Splita za razdoblje od 4 godine i to dana 30. siječnja 2017. godine. Isti natječaj je
poništen Zaključkom Gradonačelnika Grada Splita dana 07. veljače 2017. godine povodom
rasprave na sjednici Gradskog vijeća ~Provedba natječaja za održavanje javne rasvjete i
cesta na području Grada Splita" i određeno da se raspiše novi natječaj ali za razdoblje od
šest mjeseci.

Dana 20. veljače 2017. godine u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" i na internetskim
stranicama Grada Splita objavljen je ponovljeni javni natječaj za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području
Grada Splita.

Svi kriteriji za sagledavanje najpovoljnije ponude utvrđeni su Zaključkom Gradonačelnika
o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje predmetnih poslova upravljanja i održavanja
javnom rasvjetom na području Grada Splita, a temeljili su se na sustavu bodovanja
utvrđenom Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
(.Službeni glasnik Grada Splita" broj 21/01 i 11/10).

Na tako objavljeni natječaj su se javila ukupno 3 (tri) ponuditelja i to:
- SVITLOST d.o.o. iz Splita,
- PRO LUX d.o.o. iz Splita,
- ELICOM d.o.o. Zagreb.

Gradonačelnik je osnovao posebno Povjerenstvo za stručno tehničku obradu prispjelih
prijedloga; izradu prijedloga Odluke onajpovoljnijem natjecateIju.

Otvaranje ponuda je izvršeno dana 10. ožujka 2017. godine., a ocjenjivanje ponuda
izvršilo je povjerenstvo od 3 člana.

Uvjeti i kriteriji za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude izvođača radova upravljanja i
održavanja javne rasvjete jesu:

- poslovni ugled ponuditelja ponude,
• sposobnost za obavljanje povjerenih poslova (kadrovi i oprema)
- dana jamstva mjera očuvanja okoliša
- financijska povoljnost ponude- ponuđena cijena radova.

Temeljem navedenih kriterija Povjerenstvo je izvršilo ocjenjivanje dostavljenih ponuda i
utvrdilo da trgovačko društvo "PROLUX" d.o.o. ima ukupno 83 boda, trgovačko društvo
.ELlCOM" d.o.o. 81 bod, a tvrtka SVITLOST d.o.o. 76 bodova.

Temeljem navedenog, Povjerenstvo predlaže odabir ponuditelja nPROLUX" d.o.o. iz
Splita za obavljanje poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području grada
Splita- ZONA I.
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POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može u roku od trideset
dana od dana dostave pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

mr. Boris Ćurković, đipl.iur.

Dostaviti:

1, "PROLUX" d.o,o, Split
2, .ELlCOM" d,o,o, Zagreb
3, "SVITLOST" d.o.o. Split
4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Špiru Cokariću, ovdje
5. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Damiru Babiću, ovdje
6. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, POdodsjeku za nadzor

koordinaciju komunalnih poduzeća, ovdje
7. Uredništvu .•Službenog glasnika Grada Splitaq, ovdje
8. Pismohrana, ovdje

Prilozi:

- Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova upravljanja i održavanja
javnom rasvjetom na području Grada Splita za razdoblje od šest mjeseci

- Zapisnik o otvaranju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova upravljanja j održavanja
javnom rasvjetom na području Grada Splita za razdoblje od šest mjeseci

- Izvješće o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih
poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita - Zona I
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REPUBLIKA HRVATSKA
Županija splitsko-dalmatinska

GRAD SPLIT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za
povjeravanje komunalnih poslova upravljanja i

održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita

ZAPISNIK
o otvaranju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova upravljanja

i održavanja javnom rasvjetom na podrućju Grada za razdoblje od šest mjeseci

1) Javni natječaj objavljen je dana 20. veljače 2017. godine u dnevnom listu .Slobodna
Dalmacija~ i na internetskoj stranici Grada Splita.

2) Rok za dostavu ponuda bio je 07. ožujka 2017. godine.

3) Povjerenstvo je određeno Zaključkom Gradonačelnika Grada Splita, KLASA: 363-02117-
01/05, UR.BROJ: 2181/01-09-01/06-17.2 od 17. veljače 2017, godine, u sastavu:

a. Damir Babić, predsjednik,
b. Stanko Gujinović, clan,
c. Leona Grgić, clan.

4) Povjerenstvo je započelo s radom dana 10. ožujka 2017. godine u 9,00 sati, u
prostorijama Gradske uprave, Obala kneza Branimira 17, Split, kada je obavljeno
otvaranje ponuda. Svi članovi Povjerenstva prisustvovali su otvaranju ponuda.

5) Na javni natječaj pristigle su četiri (4) ponude i to slijedećih ponuditelja:

a .• SVITLOST" d.o.o. Split
b.• ELlCOM" d.o.o. Zagreb
c.• PROLUX" d.o.o. Split
c.• ELlCOM" d.o.o. Zagreb
d. Elektroradlonica .Frane Bojčić"

Ponuda za ZONU I - GRAD
Ponuda za ZONU I - GRAD
Ponuda za ZONU I - GRAD
Ponuda za ZONU" - PRIGRAD
Ponuda za ZONU" - PRIGRAD

6) Otvaranju ponuda prisustvovali su slijedeći predsta iei p nuditelja:
a. 5VlTLOYT cl 0.0 ,

b. !'RoLU>- do o ~~ ::: ~---
c. Del-trQIbd;,;oj SCI trane ~\'~;c' ;qcL-

d. rlC.Diltxdoo C\\l\,,*~/.J~~---

7) Rad Povjerenstva završio je u lO, '30 sati.

8) Nakon pregledanih ponuda utvrđeno je da su utvrđeno je da su sve ponude dostavljene
na vrijeme



POVJERENSTVO:

3. Leona Grgić, clan

l. Damir Babić, predsjednik

•

9) Nakon završene računske i tehničke kontrole, Povjerenstvo će podnijeti izvješće o svom
radu j predložiti odabir najpovoljnije ponude Gradonačelniku Grada Splita u vidu
prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje komunalnih poslova
upravljanja j održavanja javnom rasvjetom na podrućju Grada.

Primjedbe ponuditelja:

U '/ (=r0 "'JJ .

U Splitu, 10, ožujka 2017, godine

$7
I ./

2. Stanko Gujinović, clan e-t:::--
/' o!Gz'<3tf3 .
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REPUBLIKA HRVATSKA
Županija splitsko-dalmatinska

GRAD SPLIT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za
poYjeravanje komunalnih poslova upravljanja i
održavanja jaYDOm rasvjetom na području Grada

Splita - Zona [

IZVJEŠĆE
o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova

upral'ljanja iodržavanja jal-71omrasvjetom Da području Grada Splita - Zona I.

I Povjerenstvo je određeno Zaključkom Gradonačelnika Grada Splita, KLASA: 363-02117-
01105, UR.BROJ: 2181101-09-01/06-17-2 od 17. veljače 2017. godine, u sastavu:

a) Damir Babić, predsjednik,
b) Stanko Gujinović, član,
e) Leona Grgić, član,

Dana 14.03.2017. godine Povjerenstva je II radu sudjelovalo IIpunom sastavu.

Sjednica Povjerenstva započeta je II 9,00 sati, II prostorijama Gradske uprave, Obala kneza
Branimira 17.

II Povjerenstvo utvrđuje:

Javni natječaj objavljenje dana 20. veljače 2017. godine u "dnevnom listu "Slobodna
Dalmacija" i na internetskim stranicama Grada Splita.
Rok za dostavu ponuda bio je 07. ožujka 2017. godine.
Dana 10.ožujka 20l7.godine izvršeno je otvaranje ponuda. Zapisnik o otvaranju ponuda sastavni
je dio ovog Izvješća.

U natječajnom roku pristigle su 3 ponude i to:
l. SVITLOST d.o.o. Split
2. ELICOM d.o.o. Zagreb
3. PROLUX d.o.o. Split

Pregled ponuda ibodovanje elemenata ponuda prikazano je u prilogu ovog Izvješća.

Ponude su valjane i ispunjavaju sve tražene natječajne uvjete.

Obzirom na pristigle tri ponude izvršeno je poredbena bodovanje, kako slijedi:



l. Poslovni ugled - reference

Povjerenstvo je razmatralo sadašnje iskustvo ponuditelja isključivo na komunalnim poslovima
upravljanja i održavanja javne rasvjete za poslove obavljene u proteklih 5 godina u skladu s
natječajnim uvjetima (održavanje).

Ocjenjivane su priložene potvrde naručitelja.

Temeljem takve poredbe tvrtka ELICOM d.o.o. ima najviše ocjenjene reference (6 potvrda
naručitelja u ukupnom dokazivom iznosu od 175.758.466,30 kuna) a time i najveći broj ovog
kriterija. 10 bodova.

Tvrtka SVITLOST d.o.o. po osnovi Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji ustupanja popisa
ugovora i pripadajućih referenci s tvrtkom SEM 1986 d.d. ima ukupno 2 potvrde, obje od Grada
Splita za poslove upravljanja i održavanja javne rasvjeta Grada Splita u iznosu od 22.735.817,62
kuna i time je ocijenjena sa 8 bodova. Dostavljene su i pozitivna mišljenja svih gradskih
kotareva predmetne zone.

Najmanje ocijenjena je tvrtka PROLUX d.o.o. sa 2 boda obzirom na dostavljenu jednu potvrdu
istovjetnih poslova na iznos od 84.571,1 l kuna.

2. Financijska stabilnost

Svi ponuditelji podmirili su svoje porezne obveze i doprinose te nemaju blokirane račune u
posljednjih 6 mjeseci.
Koeficijent opće likvidnosti ( ako je manji od 2,00 likvidnost može biti upitna ), fakor
zaduženosti (granična mjera je 5 godina) i koeficijent ekonomičnosti (odnos prihoda i rashoda)
osnove su provedenog bodovanja.
Tvrtka SVITLOST d.o.o. nije dostavila BON I izdan od FINA-e, već BON l izdan od ovlaštene
revizorske tvrtke SD NIKA d.o.o. jer je tvrtka registrirana od 01.09.2016. godine. Iz istog
razloga zbog kratkog razdoblja poslovanja nije moguće utvrditi točnu financijsku stabilnost, bez
obzira što je koeficijent opće likvidnost i koeficijent ekonomičnost bolji od ostala dva
ponuditelja. Stoga je ocijenjen sa 7 bodova.

Najveći broj bodova za financijsku stabilnost ima ELICOM d.o.o. - 15 bodova, koja ima znatno
bolju likvidnost od tvrtke PROLUX d.o.o. Split, manji faktor zaduženosti i bolji koeficijent
ekonomičnosti. PRO LUX d.o.o. ocijenjen je sa 9 bodova obzirom na faktor zaduženosti 6 i
prosječno stanje sredstava u minusu u posljednjih 30 dana.

3.Kvalifikaciiska struktura:

Pri ocjenjivanju Povjerenstvo je kao referentno polazište utvrdilo kriterij dostatnosti broja
zaposlenih i kvalifikacijske strukture zaposlenih za obavljanje natječajnih poslova na području
Grada Splita.
Svi ponuđači zadovoljavaju navedeni kriterij kojeg je Povjerenstvo vrednovalo sa 70% od
maksimalnog broja bodova.
Veći broj ponuđenog kadra Povjerenstvo je dodatno vrednovalo do maksimalnog broja bodova.
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Prema danoj strukturi zaposlenika tvrtka PROLUX d.o.o. ima najvišu poredbenu ocjenu _ 20
bodova, jer raspolaže s najvećim ponuđenog kadra i najboljom kvalifikacijskom strukturom
istih.

Tvrtka EUCOM d.o.o. II odnosu na PROLUX d.o.o. ima manji broj ponuđenog kadra za
obavljanje natječajnih poslova te lošiju kvalifikacijsku strukture pa je ocijenjena sa 18 bodova.
Tvrtka SVITLOST d.o.o. ima najmanji broj ponudenog kadra (13, od čega 7 vlastitog kadra a
ostalih 6 mu je dano na raspolaganje temeljem ugovora s tvrtkom SEM d.o.o. i tvrtkom ELOS
d.o.o. Solin i obrtom Pasike). Tvrtka SVITLOST d.o.o. temeljem gore navedenih kriterija
ocijenjena je sa 15 bodova.

4. Tehnička osposobljenost:

Pri OCjenjivanju Povjerenstvo je kao referentno polazište utvrdilo kriterij dostatnosti radnih
strojeva iopreme za obavljanje natječajnih poslova na području Grada Splita.
Svi ponuđači zadovoljavaju navedeni kriterij kojeg je Povjerenstvo vrednovalo sa 70% od
maksimalnog broja bodova.
Veći broj radnih strojeva i opreme Povjerenstvo je dodatno vrednovalo do maksimalnog broja
bodova.

Svi ponuditelji imaju odgovarajuću tehničku opremljenost (platforme, teretna transportna vozila,
agregati, kompresori, generatori, ostali radni strojevi, poslovni prostori, skladišta i radionica).

Najviši broj bodova ostvario je PROLUX d.o.o. (ukupan broj vlastitih strojeva i transportnih
vozila-l 9 i 7 strojeva i transportnih vozila na raspolaganju od drugih tvrtki temeljem Ugovora o
najmu) a ostali ponuditelji ostvarili su odgovarajuće umanjenje. Tvrtka EUCOM d.o.o.
ocijenjena je s 19 bodova (ukupan broj vlastitih strojeva i transportnih vozila-22) , a tvrtka
SVITLOST d.o.o. s 15 bodova (ukupan broj vlastitih strojeva i transportnih vozila-9 i 2
raspoloživa od drugog obrta putem ugovora).

5. Pismo namjere (jamstvo):

Tvrtka SVITLOST d.o.o. ocijenjena je s l bodom obzirom da je priloženo neobvezujuće pismo
namjere. Iznos je u visini od najviše 1.000.000,00 kuna uvjetovan konačnom odlukom nadležnih
tijela banke.

Tvrtke PROLUX d.o.o. (u visini od 1.000.000,00) i EL/COM d.o.o. (maksimalno na
1.100.000,00 kuna) ocijenjene su s najvišim brojem bodova-5 obzirom na dostavljeno pismo
namjere bez uvjeta.

6.Mjere očuvanja i zaštite okoliša:

Svi ponuditelja ostvarila su maksimalni broj bodova (5 bodova) obzirom da sva tri posjeduju
potrebne certifikate/elaborate.
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l.Cjenik radova iz troškovnika:

Za poslove upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita _ Zona I. na
godišnjoj razini bez PDV-a. nakon računske kontrole, tvrtka SVITLOST d.o.o. ponudila je iznos
od: 2.521.892,00, tvrtka PROLUX d.o.o. iznos od 2.885.764,58 kuna a tvrtka EL/COM d.o.o.
iznos od 7.201.028,52 kuna.

Bodovanje je izvršeno po slijedećoj fonnuli:
Najniža ponuđena cijena/promatrana cijena x 25

Po osnovi izračlU1a dobivenog temeljem naveden formule, tvrtka SVITLOST d.o.o. ocijenjena je
s 25 bodova, tvrtka PROLUX d.o.o. s 22 boda a tvrtka EL/COM d.o.o. s 9 bodova.

Temeljem izvršenog bodovanja tvrtka PRO LUX d.o.o. ostvarila je ukupno 83 boda, tvrtka
EL/COM d.o.o. 81 bod, a tvrtka SVITLOST d.o.o. 76 bodova.

Rad Povjerenstva završio je II 14:00 sati.

POVJERENSTVO:

l. Damir Babić, predsjednik

2. Stanko Gujinović član

3. Leona Grgić, član
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Rrilog A.
Pregled ponuda javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita
objavljenog dana 20. veljače 2017. godine (razdoblje od 6 mjeseci) - ZONA "GRAD"

Red. Broj NATJECATELJI
Traženi uvjeti

broj bodova SV/TLOST d.o.o. Split PROLUX d.o.o. Split EL/COM d.o.o. Zagreb

1. Obvezna dokumentacija koja se ne boduje:

Izvod iz registra Trgovačkog suda ili iz
DA DA DA

1.1. (DA-NE) OIB: 66197029929, OIB: 50373825720, OIB: 76370234816,
registra obrtnika (OIB. MSO ili MBS) 114. brigade 1Q_,1lp'I_i~ T~ardoyićeya 24, Split Stefanovec 138, Zagreb

1.2.
Izjava direktora lvrtkelvlasnika obrta o (DA-NE) DA DA DA
nekažnjavanju

1.3. Potvrda porezne uprave onepost. (DA-NE) DA DA DA
duga, ne stariji od 30 dana

1.4. IPotvrda' Grada o nepostojanju duga (DA-NE) DA DA DA

1 5 :Ovjerena izjava o prihvaćanju roka (DA-NE) DA DA DA
.. Ivaljanosti ponude u roku od 45 dana

1 6 lOvjerena Izjava o pribavljanju police
DA

(DA-NE) DA Postojeća polica na 33.930,00 do DA
. . osiguranja prema trećim osobama 10,05.2017.

1.7. Rok izvođenja radova, ne duži od 30 (DA-NE) DA (ne duži od 3 dana) DA DA
dana

1.8. Izjava o jamstvenom roku (DA-NE) DA - 2 godine DA - 2 godine
DA - 3 godine

(nije na posebnom obrascu)

DA DA DA

1.9. Potvrda Ministarstva kulture (DA-NE) KLASA: UP/I-612.08/16-03/0433 od KLASA: UP/I-612-08f13-o3/0019 od KLASA: UP/I-612-08f15-03f0016 od

19.J.2...,,7016. ~0.01:.2013. 30.08_.2015,

2. lObvezna dokumentacija koja se boduje:

Reference. poslovni ugled do10 8 2 10
(potvrde)

SEM 1986 d.d.-Ugovor o poslovno-teh.
suradnji ustupanja popisa ugovora i Grad Zagreb-ug. 128.249.438,65 kn,

pripadajućih referenci: Općina Krap.Topice (2010.-2013 .• nema

2.1. Grad Split (27.03.2013 .• 31.12.2016)-ug. iznosa), Grad Zagreb ug. 14.400.000,00

održavanje 17.025.249,80 kn, Grad Split Općina Lovreć (2013.) ug. 84.571,11 kn ikn, Grad Zagreb ug. 338.668,55 kn,
(01.01.2012 .•27.03.2013)-ug. IGrad Zagreb ug. 32.770.339,10 kn,
5.710.567,82 kn, Kotar Bačvice, Blatine- ;Općina Krap.Toplice (2013 .•2015 .•
Skrape, Bol, Brda, Grad, Gripe, Kman, tema iznosa)
l\q<:tJr1_aGJ"okve,Lovret Lučae-Manuš,



Red. Broj NATJECATELJI
Traženi uvjeti

broj bodova SVITLOST d.o.o. Split PROLUX d.o.o. Split EL/COM d.o.o. Zagreb

2.2. Financijska stabilnost (BON-1 i
do 15 7 9 15

BON.2 za 2011.)
Dostavljeno izvješće revizorske tvrtke

~Primjedba SO NIKA d.o.o. jer ponuditelj posluje od ... ...
O_1"09.20J6~emaBON-1

~iznos dugovanja - potvrda porezne nema duga nema duga nema duga
up~c)ve
*blokir. račun u danima u posljednjih O O O
611]ieseci
~tanje sredstava na računu na dan 587.659,71 7.241,73 2.158.492,31
izdavanja BON-21$OL-2
*prosječno slanje sredstava u posij. (pro sj. stanje 60 dana) 145.696,36 .£39.302,10 4.387.859,31
30 dana u kn

~koef. opte likvidnosti (2015.) 4,74 1,65 3,36

~faktor zaduženosti, broj godina koeficijent zaduženosti 6 2
(2015) 0,8
*koeficijent ekonomičnosti 1,78 1,11 1,32
(prihodi/rashodi) 12015.\

2.3. Kvalifikacijska struktura do 20 15 20 18
Ukupni broj zaposlenika I zone, od 7+6 74 +5 45
tooa:
VSS elektro smjer 1 + 3 8 2
vSS elektro smjer 0+1 9 2
SSS elektro smjer 3 31 + 5 31
ostale struke (strojan, 9rađ. isl) 3+2 26 10
Broj zaposlenika-upravljanje 5 10 20
.hjdrauličkom platformom -.' ._-2 VSS-SEM (Ugovor), 2 građ.-Obrt
Poslovna suradnja-kadrovi Pasike (Ugovor), 1 VSS i 1 ~~S - ELOS 5 SSS-lavćcvić (Ugovor o najmu) nema poslovne suradnje

d_~o~o~Jili!::L.lUqovor.
2.4. Tehnička osposobljenost do 20 15 20 19

*platforme 2 3+2 6
*teretna transportna vozila 1 12 + 1 10
*ostali radni strojevi 1+2 3+3 2
*agregati, generatori, kompresori 5 1+ 1 4

~osobna vozila 1 6 7
~posjedovanje ostale opreme (el.alat, DA • Popis opreme DA - Popis opreme DA - Popis opreme
~pJeli_~ brusilice, ćckiti)



I~.d. . . ". Broj N A T J E e A T E L J I

l
. Trazem uVJeti
broJ bodova SVITLOST d.o.o. Split PROLUX d.o.o. Split EL/COM d.o.o. Zagreb

Organizacija službe-dež.služba Iračunalni centar .ELMA~-ELURC,
• '" ćk" '" d "' " '" 4 nadzorna terminala Visoka, Ravne nema nemauprav Ja r cen ar l na zorni ermina I N"" M "k K" "Jive, ertoJa. nfrne

l' d ""b ""'- (Obrt 1.jedankamion-kiper(Lavtević),
. . J~ an mini ager gusJem"",r 2. dvi"e latforme (NAJAM RIWAL), 3. Iri .

Poslovna suradnJa. oprema I PasIke) • Ugovor d J ,P" (' L će "ć) 4 " d nema poslovne suradnje. . ra na s roja najam av VI • Je an
2. Jedan rovokopač (obrt Pasike-Ugovor) kompresor (najam Lavčević)

. "- ,'=
Posjedovanjeradnihprostorijai Urediskladišniprostor114.brigade10 UredSlinice-Split(Ugovoro zakupu), ~red~S~lad,~e$Tt~fanovac,~.red- Nova
skladišta (Ugovoro zakupupOSl.prostora) Skladište-Stinice dek" u,?pa - e anovac- niJeo umeIrano

2 5 Pismonamjereza dobro izvršenje d 5 5
'.radova o 1 5

PBZ,neobvezujućepismonamjere,rok ... ..Ob k • " 45 d d " d' ImexBanka,obveZUjUćepismonamjere, ERSTEbanka,pismonamjeres rokom
an a vazenja anao IZ avanja k ž ' d 06O 2017 .., 'k .. d 21042017(28.02.?:Q!l) ro va enja o . 4.. vazenjanaj asnije o .. .

-iznosu kunama Uvisiniod najviše1.000.000,00 Uvisiniod 1.000.000,00 maksimalnona 1.100.000,00kuna

2.6. Mjereočuvanja i zaštite okoliša do 5 5 5 5

• ' . . . . Elaborats prikazommjeraočuvanjai ISO9001:2008,ISO
certlfikalllllelaborati ""' k r, d ALFAATESTd ISO9001:2015,ISO14001:2015 14001:2014+AC:2oo9,OHSAS

za I e o o I a o .0.0. 18001:2007

2.7. ICijeneusluga - pojedin. stavke (bez do 25 25 22 9
PDV)-u kunamar---- ---- ------
l-dežurstvai pregled 102.750,00 423.950,00 1.064.780,00

'-anlikorozivnazaštita 104.500,00 13.900,00 630.850,00

-građevinskiradovi 278.600.00 115,835,00 349.051,00

-elektromonta!niradovi 699,800,00 1.036.793,00 2.280,810,00

-opremai materijal 1.336.242,00 1.295.286.58 2.875.537,52

UKUPNACIJENAu kunama 2.521.892,00 2.885.764,58 7.201.028,52-'-
I 3" lu'upno bodova 1___ 76 I 83 I 81 1
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