KD AUTOTROLEJ d.o.o.
NADZORNI ODBOR

Z A P I S N I K
s 48. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. sazvane telefonskim
putem 20. travnja 2017. godine
Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućen je članovima Nadzornog odbora:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivo Simper, predsjednik
Hrvoje Karabajić, zamjenik predsjednika
mr.sc. Željko Glavan, član
Slavko Gauš, član
Nino Paškvan, član

Sjednica se održala na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost
na predloženi materijal potvrdili telefonskim putem.
Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Verifikacija zapisnika s 47. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ
d.o.o. održane 7. travnja 2017. godine
2. Davanje suglasnosti na Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-17/01 za nabavu
stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) s ENERGO d.o.o. za proizvodnju
i distribuciju toplinske energije i plina Rijeka
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
3. Razno

Ad.1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik s 47. sjednice Nadzornog
odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 7. travnja 2017. godine.
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Verificira se zapisnik s 47. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o.
održane 7. travnja 2016. godine
Ad.2. Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti na Ugovor
o nabavi robe Br. 600-04-17/01 za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG)
s ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina Rijeka
KD Autotrolej d.o.o., Školjić 15, Rijeka, na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi
pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj
nabavi robe za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG).
Dana 30. siječnja 2017. godine, direktor društva KD Autotrolej d.o.o. donio je Odluku o
pokretanju postupka javne nabave broj 600-04-17/01, sa sljedećim elementima:
Procijenjena vrijednost nabave: 5.416.000,00 kn bez PDV-a
Pozicija iz Plana nabave: 9
Pozicija iz Plana poslovanja: B.I.1.a
Sukladno članku 198. stavku 3. Nacrt predmetne Dokumentacije o nabavi stavljen je
na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 3. veljače
2017. godine. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga gospodarskih subjekata bio je 8.
veljače 2017. godine.
Budući u navedenom roku nije bilo pristiglih primjedbi i prijedloga gospodarskih
subjekata, Naručitelj je sukladno članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi na
istoj web adresi objavio Izvješće o prethodnom savjetovanju.
Obavijest o nadmetanju, pod brojem 2017/S 0F5-0002469 objavljena je u Narodnim
novinama, Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 13. veljače 2017. godine.
Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama br. 2017/S F14-0004755
objavljena je 17. ožujka 2017. godine.
Do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljena je 1 (jedna) ponuda ponuditelja:
ENERGO d.o.o. Dolac 14, 51000 RIJEKA, OIB: 99393766301.
Ponuda ponuditelja ENERGO d.o.o. Rijeka ocijenjena je valjanom budući ispunjava
sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi, stoga je stručno povjerenstvo za javnu nabavu
predložilo Upravi društva donošenje Odluke o odabiru ponude navedenog ponuditelja.
Dana 7. travnja 2017. godine direktor društva KD Autotrolej d.o.o. donio je Odluku o
odabiru br. 600-04-17/01-61-31-03-15-17 kojom se ponuda ponuditelja ENERGO
d.o.o, Dolac 14, 51000 RIJEKA, odabire za sklapanje Ugovora na iznos
5.409.990,00 kn bez PDV-a, odnosno 6.762.487,50 kn s PDV-om.
Sukladno članku 31 Društvenog ugovora predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej
d.o.o. da donese odluku, kojom se direktoru društva KD Autotrolej d.o.o. odobrava
zaključenje predmetnog Ugovora o nabavi robe Br. 600-04-17/01.
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Daje se suglasnost na Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-17/01 za nabavu stlačenog
prirodnog plina za vozila (CNG) s ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju
toplinske energije i plina Rijeka

Ad.3. Razno
Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA
Ivo Simper

ZAPISNIČAR
Aleksandra Stjepanović

