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KLASA: 406-01/17-01/01 
URBROJ: 2178/14-02-17-5 
Oprisavci, 18. rujna 2017. godine 
 
Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije'' br.14/2017.), naručitelj, Općina Oprisavci, 
dana 18. rujna 2017. godine, sastavio je sljedeći 
 

 
ZAPISNIK O  OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

 
 

 
Podaci o naručitelju: 
OPĆINA OPRISAVCI, 35 213 Oprisavci, Trg sv. Križa 16; OIB: 52262354242 
Odgovorna osoba naručitelja: Pejo Kovačević, općinski načelnik 
 
Predmet nabave: Povećanje energetske učinkovitosti postojeće nestambene zgrade (mjesni dom) u Poljancima 
 
Evidencijski broj nabave: r. br. 9  iz Plana nabave  (BAG-2017-8) 
 
Procijenjena vrijednost nabave: 499.900,00 kuna 
 
Dan slanja poziva za dostavu ponuda: 08. rujna 2017. godine 

 
Datum i vrijeme početka otvaranja ponuda: 18. rujna 2017. godine; 10,00 sati 
 
Mjesto otvaranja ponuda: sjedište Naručitelja 
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Ime i prezime ovlaštenih predstavnika naručitelja: 
 

1. Domagoj Rečić, dipl.iur., predsjednik, 
2. Ankica Galović, član, 
3. Tomislav Zečević, član. 

 
 
Rok za dostavu ponuda: 15. rujna 2017. godine do 9,30 sati 
 
 
Početak postupka pregleda i ocjene ponuda: 18. rujna 2017. godine u 10,00 sati 
 
 
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije'' br. 14/2017.) Naručitelj je uputio poziv za 
dostavu ponuda određenom broju gospodarskih subjekata po vlastitom izboru, i to: 
1. KS GRADNJA d.o.o., Poljanci 69, 35213 Oprisavci. 
2. IVUŠIĆ GRADNJA j.d.o.o., Vjekoslava Karasa 35, 35000 Slavonski Brod 
3. GRADITELJSTVO VIP d.o.o., Branimirova 132, 35000 SLAVONSKI BROD 
 
 
Na nadmetanje je u roku,  odnosno do  15. rujna 2017. godine do 9,30 sati pravovremeno pristigla  1 (jedna) zatvorena omotnica. 
 
Nakon roka za podnošenje ponuda nije pristigla niti jedna (0) ponuda.  
 
Podaci o ponuditeljima koji su pravovremeno podnijeli ponude prema redoslijedu zaprimanja: 
 

r.br. 
PONUDITELJ 

(adresa sjedišta, OIB) 

podaci o 
vremenu 

zaprimanja 
ponude 

cijena  
u kunama 

(bez PDV-a) 

 
ukupna cijena  

u kunama sa PDV-
om 

1. 

KS GRADNJA d.o.o. 
Poljanci 69 
35213 Oprisavci 
OIB: 08525444865 

13.09.2017. u 
13,30 sati 

497.584,44 621.980,55 
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ANALITIČKI PRIKAZ PRISTIGLIH PONUDA prema:a) obliku, sadržaju i cjelovitosti, b) dostavljenih i traženih dokaza sposobnosti, c)vezano za ispunjenje zahtjeva u 
pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija: 

 

  

r.br.1. 
KS GRADNJA  d.o.o. 

- - 

PODACI IZ PONUDA    

Broj i datum ponude Br.56-17 od 11.09.2017.   

Cijena ponude (bez PDV-a) 497.584,44   

Ukupna cijena ponude (s PDV-om) 621.980,55   

Cijena ponude nakon računske kontrole (bez PDV-a) 497.584,44   

Ukupna cijena ponude nakon računske kontrole (s PDV-om) 621.980,55   

OBLIK PONUDE    

Ovjerena i potpisana da   

Uvezana da   

 PRIHVATLJIVA   

SADRŽAJ PONUDE    

Ponudbeni list da   

Troškovnik da   

 PRIHVATLJIVA   

UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI    

Uvjeti i dokaze pravne i poslovne sposobnosti    
1. 1. preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, obrtnog, strukovnog ili 

drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog 

subjekta, iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran 

za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave (može 

biti skinuta s weba)  

2. 2. Referentna lista 

da 
 

  

 PRIHVATLJIVA   

OSTALI UVJETI IZ DOKUMENTACIJE    
Rok valjanosti ponude (najmanje 90 dana od dana javnog 
otvaranja ponuda). 

da   

OCJENA PONUDE    

 PRIHVATLJIVA   
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RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDE: nema 
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE : nije traženo 

 
PODACI O ISPRAVCIMA RAČUNSKE POGREŠKE U PONUDI: 
Ponude za koje je tražena ispravka računske pogreške sukladno članku 21. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama: 
 

br. omota 
ponude 

PONUDITELJ 
(adresa sjedišta, OIB) broj i datum dopisa objašnjenje ponuditelja 

broj i datum 
dopisa 

ponuditelja 

-- -- -- -- -- 
Nije primjenjivo- Ponuda je računski ispravna. 
 
PODACI O NEUOBIČAJENO NISKOJ CIJENI PONUDE: 
Ponude za koje je traženo objašnjenje neuobičajeno niske cijene:: 
 

br. omota 
ponude 

PONUDITELJ 
(adresa sjedišta, OIB) pravni temelj   broj i datum dopisa objašnjenje ponuditelja 

broj i datum 
dopisa 

ponuditelja 

-- -- -- -- -- --- 
Nije primjenjivo. 
 
POJAŠNJENJE I/ILI UPOTPUNJAVANJE PONUDE: 
Ponude za koje je traženo pojašnjenje i/ili upotpunjavanje dokumenata: 
 

br. omota 
ponude 

PONUDITELJ 
(adresa sjedišta, OIB) 

pravni temelj  za  
pojašnjenje i/ili 
upotpunjavanje 

broj i datum dopisa objašnjenje ponuditelja 

broj i datum 
dopisa 

objašnjenja 
ponuditelja 

-- ---- --- -- --- --- 
Nije primjenjivo. 
 
 
 



stranica 5 

Prikaz i usporedba cijena prihvatljivih, pravilnih i prikladnih ponuda ponuditelja koji su dokazali svoju sposobnost (rangirano po kriteriju odabira): 

r.br. 
rangiranja 

br. 
omota 

ponude 

PONUDITELJ 
(adresa, sjedišta, OIB) 

cijena ponude  
u kunama 

 (bez PDV-a)  

ukupna cijena 
s PDV-om  
u kunama 

1 1. 

KS GRADNJA d.o.o. 
Poljanci 69 
35213 Oprisavci 
OIB: 08525444865 

497.584,44 621.980,55 

Kriterij za odabir ponude: Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s istom vrstom, svojstvima i traženom kvalitetom u 
skladu s dokumentacijom za nadmetanje. 
 
Naziv ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor: 
KS GRADNJA d.o.o. 
Poljanci 69 
35213 Oprisavci 
OIB: 08525444865 
 
Razlozi donošenja Odluke o odabiru:  
Obzirom da je ponuda Br.56-17 od 11.09.2017.g.  ponuditelja KS GRADNJA  d.o.o. iz Poljanci 69,  OIB: 08525444865, prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda 
sposobnog ponuditelja, predstavnici naručitelja predlažu prihvaćanje ponude te sukladno članku 24 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   („Službeni 
vjesnik Brodsko- posavske županije'' br.14/2017.), donošenje Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude– cijena ponude bez PDV-a iznosi 497.584,44 kuna, odnosno 
ukupna cijena ponude sa PDV-om u iznosu od 621.980,55 kuna, po provedenom postupku za Izvođenje radova Povećanje energetske učinkovitosti postojeće 
nestambene zgrade (mjesni dom) u Poljancima 
 
Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 18. rujna 2017. godine u 11,45 sati 
 
IME, PREZIME I POPIS OSOBA KOJE SU IZVRŠILE PREGLED I OCJENU PONUDA: Domagoj Rečić, dipl.iur., predsjednik, Ankica Galović, član, Tomislav Zečević, član. 
 
Potpis ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

r. br. 
ime i prezime ovlaštenih predstavnika 

naručitelja 
potpis 

1 Domagoj Rečić, dipl.iur.  

2 Ankica Galović  

3 Tomislav Zečević  

 
Popis Priloga: Nije bilo. 


