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KLASA : 022-05/16-01/09 

URBROJ : 2177/05-02-16-1  

Kaptol, 01. veljače 2016. godine. 
 

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 

33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-

pročišćeni tekst), članka 47. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 03/09, 

02/13 i 06/13) i Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Općine 

Kaptol“ broj 02/14), Općinski načelnik Općine Kaptol donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: 

Radovi na održavanju javne rasvjete na području Općine Kaptol u 2016. godini 

 

I. 

 U postupku nabave „Radovi na održavanju javne rasvjete na području Općine Kaptol“ 

odabrana je najpovoljnija ponuda ponuditelja: Elektro Team, vl. Tomislava Čabraje., S. Ferića 5, 

Vidovci, Požega u iznosu od 34.866,00 Kn bez PDV-a, odnosno 43.582,50 Kn sa PDV-om. 

 

II. 

Naručitelj će po konačnosti i izvršenosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o 

nabavi. 

 

III. 

Ova Odluka objavit će se na službenom web portalu Općine Kaptol i dostaviti svim ponuditeljima, 

zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode i preporučeno poštom s 

povratnicom. 

 

Obrazloženje: 

 Naručitelj Općina kaptol u predmetnom postupku nabave procijenjene vrijednosti ispod 

zakonskog praga uputio je poziv za nadmetanje po pozivu za dostavu ponuda, dana 13.01.2016. 

godine. 

 U predmetnom postupku pristigle su tri ponude. Nakon otvaranja, pregleda i ocjene 

dostavljenih ponuda, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja tvrtke Elpos 

d.o.o., Svačićeva 8, Požega nepotpuna  te se kao takova odbija, dok je ponuda obrta ELEKTRO 

TEAM, vlasnika Tomislava Čabraje, iz Vidovaca, S. Ferića 5, Požega, valjana i u cijelosti ispunjava 

svrhu nabave i da je prema utvrđenom kriteriju najniže cijene najpovoljnija, slijedom toga odlučeno je 

kao u točki I. ove Odluke. 

 

 

 

        Odgovorna osoba: 

 

       općinski načelnik Mile Pavičić, ing. 

Dostaviti: 

1.Ponuditeljima. 

2.Povjerenstvo.  

3.Pismohrana. 


