REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 340-09/21-01/5

Urbroj: 2111/05-03-21-03

Đulovac 10. svibnja 2021.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 65.
Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije na za
izvođenje radova na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac
Evidencijski broj nabave: E-47-EMV/2021-JN, klasa:340-09/21-01/4, urbroj:2111-05-03-21-03 od
10.05.2021Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji bankina na
lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac
PODACI O NARUČITELJU:
Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom
načelnik Dragi Hodaku , prema provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenje radova na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac, klasa:
340-09/21-01/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 03.05.2021., kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

131.550,00 kn

PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
2. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
1.

OPIS
„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl.
Nikola Jakovića OIB:08427791494
Veliki Bastaji 46

Članak 2.
OPIS

Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-47-EVM-JN/2021
Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za

izvođenje radova
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datum

iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova
v. Predmet nabave

vi. Procijenjena
vrijednost
nabave bez PDV-a
i. Popis ponuditelja kojima je
dostavljen javni poziv:

ii. Broj zaprimljenih ponuda i
naziv ponuditelja
iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine
Đulovac, klasa: 340-09/21-01/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 03.05.2021
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima
elektronskom poštom dana 03.05.2021.
Postupak jednostavne nabave
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 8.
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 10/2018)
Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova
na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine
Đulovac, klasa: 340-09/21-01/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 03.05.2021
CPV: 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
132.000,00 kn
-CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: g.markovic@ceste-bjelovar.hr
-„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jakovića, Veliki
Bastaji 46 e-mail: jakovic.promet@gmail.com
-Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail:
pzskocaj@net.hr
1 (jedna)
1. Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jakovića, Veliki
Bastaji 46
Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jakovića, Veliki
Bastaji 46
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i ekonomski najpovoljniju
ponudu

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

Naziv
Sjedište

Članak 3.

OPIS

„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl.
Nikola Jakovića OIB:08427791494
Veliki Bastaji 46

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
Porez na dodanu vrijednost [u kn]

131.550,00
32.887,50

Cijena ponude [u kn sa PDV-om]

164.437,50

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda Jaković-promet“ obrt
za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jakovića, Veliki Bastaji, OIB:08427791494 jedina pristigla ponuda koja je
prema kriteriju odabira ponude (prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja, s istom vrstom,
svojstvima i kvalitetom predmeta nabave u skladu s Pozivom za dostavu ponuda, a koja je određena prema
najnižoj cijeni.
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.
Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja, iz razloga taksativno
navedenim u članku 251. tč,. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), odnosno čl. čl. 10. Pravilnika o provedbi
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postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) te suprotno
zahtjevima ovog Poziva za dostavu ponuda.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
- nije bilo

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:

Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom o pružanju usluga.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2021.-program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404: Cestovna infrastruktura, pozicija; 77-rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta, ekonomska klasifikacija: 42131-Ceste
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Članak 9.
Protiv ove obavijesti nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda.
ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju
odnosno svakom sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom
slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.)
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”,
Oglasnoj ploči Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.

Općinski načelnik
Drago Hodak,
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