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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09/20-01/11
URBROJ: 2134-02-01-01-20-75
Primorski Dolac, 08. srpnja 2020.
Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) i članka 50. Statuta Općina
Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18, 32/18, 12/20, Načelnik Općine Primorski Dolac
na 139. kolegiju održanom dana 08. srpnja 2020.g. donosi:
ODLUKU
O ODABIRU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
I.
Za radove Izgradnje građevine društvene namjene – dječji vrtići i jaslice, evidencijski broj
nabave: EV 11/20, na temelju kriterija za odabir ponude iz točke 6.6 Dokumentacije o nabavi,
kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja MAPA-3 d.o.o.,
Morinjski put 14A, 22000 Šibenik, OIB: 88969648541, oznake: „Ponuda za nabavu radova
izgradnje građevine“ od 18.5.2020.. godine, u ukupnom iznosu od 5.964.926,80 kn bez
PDV-a, odnosno od 7.456.158,50 kn s PDV-om.
II.
Naručitelj će u roku 30 dana od izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem zaključiti
Ugovor o javnoj nabavi radova.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
Obrazloženje
Naručitelj je na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak
javne nabave s namjerom zaključenja ugovora o javnoj nabavi za izgradnje građevine
društvene namjene – dječji vrtići i jaslice, evidencijski broj nabave: EV 11/20, te je:
 Procijenio vrijednost nabave u iznosu od 4.439.650,00
kn bez poreza na dodanu
vrijednost;
 Proveo javno savjetovanje
 Objavio obavijest o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske: 2020/S 0F2-0011304 od 18.03.2020.;
 Stavio na raspolaganje svu dokumentaciju vezanu za postupak nadmetanja putem
Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske;
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 Javno otvorio ponude dana 18.05.2020. godine u 12:00:00 sati, te je utvrdio da su do
isteka roka za dostavu ponuda pristigle 4 (četiri) ponude, o čemu je sastavljen zapisnik
koji je javno objavljen u EOJN.
Stručne osobe naručitelja, započele su dana 19.05.2020. godine postupak pregleda i ocjene
ponuda slijedećim redoslijedom:
 provjerom jesu li ponuditelji dostavili valjano jamstvo, zatim
 utvrđenjem odsutnosti osnova za isključenja gospodarskog subjekta,
 ispunjenja traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta
 utvrdili valjanosti ponude prema obliku, sadržaju i cjelovitosti,
 utvrdili valjanosti ponude ispunjenje zahtjeva u opisu predmeta nabave i tehničkih
specifikacija kao i
 ispunjenja ostalih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje te
 izvršili kontrolu računske ispravnosti ponude
Naručitelj je provjeravajući računsku ispravnost ponuda utvrdio da u ponudama ne postoje
računske pogreške.
Stručne osobe naručitelja utvrdile su da su svi ponuditelji dokazali odsutnost osnova za
isključenja kao i zadovoljavanje kriterija za odabir, a i sve pristigle ponude utvrđene su
valjanim, pa se pristupilo rangiranju ponuda prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.
Na osnovi kriterija utvrđenih u Dokumentaciji o nabavi, najpovoljnija ponuda jest ekonomski
najpovoljnija ponuda odnosno ponuda koja ostvari ukupno najviše bodova.
Primjenom kriterija odabira odabrana ponuda ostvarila je najviši broj bodova i to: 90 bodova
za kriterij cijene i 0 za kriterij kvalitete, ukupno 90 bodova pa je utvrđena najpovoljnijom.
Budući je cijena ponude viša od procijenjene vrijednosti nabave, za odabir ponude pribavljena
je suglasnost Općinskog vijeća o osiguranim sredstvima za predmetnu nabavu.
Nakon potvrde Naručitelja o osiguranim sredstvima za javnu nabavu stručno povjerenstvo
naručitelja predložilo je naručitelju donošenje odluke o odabiru ponude ponuditelja MAPA-3
d.o.o., Morinjski put 14A, 22000 Šibenik, OIB: 88969648541 kao ekonomski najpovoljnije
ponude i sklapanje ugovora s navedenim ponuditeljem.
Prije donošenja Odluke o odabiru odabranom ponuditelju upućen je zahtjev za dostavu
ažurnih popratnih dokumenata.
Ponuditelj je u zadanom roku dostavio zahtijevane dokumente.
Dostavljeni dokumenti su prilog Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci
ROK MIROVANJA
Sukladno članku 306. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj obvezan je primijeniti rok
mirovanja koji iznosi petnaest dana od dana dostave odluke o odabiru.
Dostava ove Odluke vrši se sukladno stavku 5. točci 2. članka 301. Zakona objavom u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu se odluka smatra
dostavljenom istekom dana javne objave.
1.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke se sukladno čl.406. Zakona o javnoj nabavi žalba izjavljuje u roku od 10
(deset) dana i to od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i
2.

3

08. srpnja 2020.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Broj 30/20

odabira ponuda. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
(Zagreb, Koturaška 43/IV), u pisanom obliku. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti
naručitelju u roku za žalbu.
Žalitelj je obvezan žalbi priložiti dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog
postupka u iznosu od 25.000,00 kn, na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija
izvršena pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za
plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.
OPĆINSKI NAČELNIK
Joško Dujmović
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