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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 406-09/18-01/15
Urbroj: 2134/02-01/01-18-6
Primorski Dolac, 17. srpnja 2018.
Temeljem članka 10. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17) i čl.
50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18) u postupku nabave: Provedba postupka javne
nabave za izradu PTD vatrogasnog doma na području Općine Primorski Dolac, Načelnik Općine
Primorski Dolac na 50. kolegiju održanom dana 17. srpnja 2018.g. donosi slijedeću

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE
Čl. 1.
U provedenom postupku nabave usluge: Provedba postupka javne nabave za izradu PTD vatrogasnog
doma na području Općine Primorski Dolac, prihvaća se ponuda ponuditelja „Nedjeljko Kegalj, obrt za
usluge“ 141.brigade 12, 21000 Split, kao ponuda koja ispunjava tražene uvjete iz poziva za dostavu
ponuda.
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI
Naziv:
Sjedište:
Cijena ponude:
Ukupna cijena ponude:

NEDJELJKO KEGALJ, obrt za usluge
141.brigade 12, 21000 Split
5.000,00 kn (obrnik nije u sustavu PDV-a)
5.000,00 kn

Čl.2.
Ova Odluku o odabiru ponude naručitelj će na dokaziv način dostaviti obavijest ponuditelju zajedno s
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda temeljem članka 10. Pravilnika o
provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17).

Obrazloženje

Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge: Provedba postupka javne nabave za
izradu PTD vatrogasnog doma na području Općine Primorski Dolac upućen je gospodarskom subjektu:
Nedjeljko Kegalj, obrt za usluge, 141.brigade 12, 21000 Split.
Odlukom Načelnika Klasa: 406-01/17-01/05, Urbroj: 2134/02-01/01-17-1 od 27. prosinca 2017.g.
imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pregled i ocjena ponude održano je 09. srpnja 2018. godine.
U ostavljenom roku dostavljena je ponuda predmetnog ponuditelja.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, kroz analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva
postavljenih u pozivu stručno povjerenstvo nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđuju da je ponuditelj

2

17. srpnja 2018.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Broj 27/18

dostavio ponudu sukladno uvjetima iz poziva. Nadalje, s obzirom da ponuda ponuditelja „Nedjeljko
Kegalj, obrt za usluge, 141. Brigade 12, 21000 Split, sve uvjete iz poziva, predložili su da se donese
Odluka o prihvatu ponude: Nedjeljko Kegalj, obrt za usluge, 141. Brigade 12, 21000 Split, s cijenom
ponude od 5.000,00 kn (obrtnik nije u sustavu PDV-a).
Razlozi odabira navedene ponude je prihvatljivost ponude uz ispunjavanje kriterija iz poziva za
dostavom ponude.
Čl. 3.
Odluka o odabiru stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
OPĆINSKI NAČELNIK
JOŠKO DUJMOVIĆ, inž. građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 406-09/18-01/12
Urbroj: 2134/02-01/01-18-7
Primorski Dolac, 17. srpnja 2018.
Temeljem članka 10. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17) i čl.
50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18) u postupku nabave: „Nabava radnih bilježnica
za učenike OŠ Primorski Dolac“ Načelnik Općine Primorski Dolac na 50. kolegiju održanom dana 17.
srpnja 2018.g. donosi slijedeću

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE
Čl. 1.
U provedenom postupku nabave usluge: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ Primorski Dolac
prihvaća se ponuda ponuditelja „EKUPI“ d.o.o. Buzin, kao ponuda koja ispunjava tražene uvjete iz
poziva za dostavu ponuda.
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI
Naziv:
Sjedište:

EKUPI d.o.o.
Buzinski prilaz 10, Buzin

Cijena ponude:

22.844,65 kn

Ukupna cijena ponude:

23.986,88 kn

Čl.2.
Ova Odluku o odabiru ponude naručitelj će na dokaziv način dostaviti obavijest ponuditelju zajedno s
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda temeljem članka 10. Pravilnika o
provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17).
Obrazloženje

Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge: Nabava radnih bilježnica za učenike
OŠ Primorski Dolac upućen je gospodarskim subjektima: 1.Školska knjiga d.o.o., 2. Profil d.o.o. /ekupi
d.o.o./
Odlukom Načelnika Klasa: 406-01/17-01/05, Urbroj: 2134/02-01/01-17-1 od 27. prosinca 2017.g.
imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pregled i ocjena ponude održano je 17. srpnja 2018. godine.
U ostavljenom roku pristigla je ponuda ponuditelja „EKUPI“ d.o.o. Buzinski prilaz 10, Buzin.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, kroz analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva
postavljenih u pozivu stručno povjerenstvo nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđuju se da je
ponuditelj dostavio tražene dokumente. Nadalje, s obzirom da ponuda ponuditelja „EKUPI“ d.o.o.
zadovoljava sve uvjete iz poziva,a predložili su da se donese Odluka o prihvatu ponude: „EKUPI
d.o.o. Buzinski prilaz 10, Buzin, s cijenom ponude od 22.844,65 kn (bez PDV-a).
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Razlozi odabira navedene ponude je prihvatljivost ponude
cijenom uz ispunjavanje kriterija iz poziva za dostavom ponude.
Čl. 3.
Odluka o odabiru stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
OPĆINSKI NAČELNIK
JOŠKO DUJMOVIĆ, inž. građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 406-09/18-01/13
Urbroj: 2134/02-01/01-18-5
Primorski Dolac, 17. srpnja 2018.
Temeljem članka 10. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17) i čl.
50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18) u postupku nabave: „Izrada idejnog projekta
za proširenje i uređenje groblja i polaznog mjesta Sv. Martin“ Načelnik Općine Primorski Dolac na 50.
kolegiju održanom dana 17. srpnja 2018.g. donosi slijedeću

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE
Čl. 1.
U provedenom postupku nabave usluge: Izrada idejnog projekta za proširenje i uređenje groblja i
polaznog mjesta Sv. Martin prihvaća se ponuda ponuditelja „KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT“
d.o.o. Split, kao ponuda koja ispunjava tražene uvjete iz poziva za dostavu ponuda.
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI
Naziv:
Sjedište:

KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.
Put Plokita 55, 21000 Split

Cijena ponude:

36.882,43 kn

Ukupna cijena ponude:

46.103,04 kn

Čl.2.
Ova Odluku o odabiru ponude naručitelj će na dokaziv način dostaviti obavijest ponuditelju zajedno s
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda temeljem članka 10. Pravilnika o
provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17).
Obrazloženje

Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge: Izrada idejnog projekta za proširenje i
uređenje groblja i polaznog mjesta Sv. Martin, upućen je gospodarskim
subjektima: 1.
KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o. Split; 2. Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. Split; 3.
MIG ARHITEKTI d.o.o. Split;
Odlukom Načelnika Klasa: 406-01/17-01/05, Urbroj: 2134/02-01/01-17-1 od 27. prosinca 2017.g.
imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pregled i ocjena ponude održano je 06. srpnja 2018. godine.
U ostavljenom roku pristigle su 3 ponude navedenih ponuditelja.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, kroz analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva
postavljenih u pozivu stručno povjerenstvo nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđuju da su svi
ponuditelji dostavili
tražene dokumente. Nadalje, s obzirom da ponuda ponuditelja
„KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT“ d.o.o. zadovoljava sve uvjete iz poziva,a ujedno je i ponuda
sa najnižom cijenom predložili su da se donese Odluka o prihvatu ponude:

6

17. srpnja 2018.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Broj 27/18

„KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o. Put Plokita 55, 21000 Split, s cijenom ponude
od36.882,43 kn (bez PDV-a).
Razlozi odabira navedene ponude je prihvatljivost ponude sa najnižom cijenom uz ispunjavanje
kriterija iz poziva za dostavom ponude.
Čl. 3.
Odluka o odabiru stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
OPĆINSKI NAČELNIK
JOŠKO DUJMOVIĆ, inž. građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09/18-01/17
UR.BROJ: 2134/02-01/01-18-1
Primorski Dolac, 17. srpnja 2018.g.
Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016), čl. 3. Pravilnika
o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17) i čl. 50. Statuta Općine
Primorski Dolac (06/18) Općinski načelnik na 50. kolegiju održanom dana 17. srpnja 2018.
godine donio je
ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 1.
Pristupa se provedbi postupka nabave za: Priprema i provedba projekta „Izgradnja građevine
društvene namjene – dječji vrtić i jaslice“
1. Naručitelj: Općina Primorski Dolac,
Primorski Dolac 2, 21 227 Primorski Dolac
OIB: 90811277065
2. Evidencijski broj nabave: EV-17/18
Predmet nabave: Priprema i provedba projekta „Izgradnja građevine društvene namjene –
dječji vrtić i jaslice“ (priprema i prijava projekta i provedba projekta Podmjere 7.4. u sklopu
programa EUFARD)
3. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku nabave (povjerenstvo):
Diana Knez, Ivica Balov, Žarko Ukić
4. Procijenjena vrijednost nabave: 56.000,00 kuna (bez PDV-a)
5. Sredstva su osigurana u proračunu Općine Primorski Dolac za 2018.
6. Odabrani postupak nabave: jednostavna nabava
7. Rok nabave i izvršenja usluge: 30 dana
8. Poziv za dostavom ponude Naručitelj će provesti pozivom za dostavom ponude
gospodarskom subjektu: „AZRA“ d.o.o., Kratka 1, 42000 Varaždin
9. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: ispunjavanje uvjeta iz poziva
10. Način izvršenja: ugovor
11. Nepotpuna i nepravovremena ponuda (bez obzira na način dostave) neće se
razmatrati.
12. Rok za dostavu ponude: 24. srpnja 2018. godine
13. Način dostave ponude: Potpisana i ovjerena ponuda se dostavlja s naznakom: naziv
naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave.
14. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana dostave ponude
15. Mjesto izvršenja: Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac
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16. Rok, način i uvjeti plaćanja: Za izvršenu uslugu ispostavit će se račun, za uslugu pripreme
i prijave projekta plaćanje u roku 8 dana po ispostavi računa za izvršenu uslugu, za
provedbu projekta plaćanje u roku 30 dana po dobivanju Odluke o dodjeli sredstava od
strane APPRRR-a.
17. Rok za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju postupka jednostavne
nabave započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude, te iznosi 10 dana od dana
isteka roka za dostavu ponude prema članku 10. Pravilnika.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
OPĆINSKI NAČELNIK
Joško Dujmović, inž.građ.
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