
                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        

 
KLASA : 022-05/17-01/11 

URBROJ : 2177/05-02-17-1  

Kaptol, 14. siječnja 2017. 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 javne nabave male vrijednosti (KLASA 022-05/17-01/4, 

URBROJ: 2177/05-02-17-1) od 04. siječnja 2017.godine, Općinski načelnik Općine Kaptol donosi 

slijedeću 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu javne nabave male vrijednosti: 

Održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Kaptol u 2017. godini 

 

I. 

 U postupku nabave „Održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Kaptol u 2017. godini, odabrana 

je najpovoljnija ponuda, zajednice ponuditelja: Obrt „Iskop Marijanović“ Majstorska 1/a, 34334 

KAPTOL, i Niskogradnja Marijanović d.o.o., Majstorska 13, KAPTOL, s iznosom ponude od  

244.490,00 Kn bez PDV-a, odnosno 305.612,50 Kn sa PDV-om. 

 

II. 

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

o nabavi radova. 

 

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 javni poziv putem elektronskog oglasnika  za nadmetanje po pozivu za 

dostavu ponuda,  koji je objavljen dana 09.01.2017. godine, broj objave 2017/OBP-00004. 

 U predmetnom postupku pristigla je tri ponude. Nakon otvaranja, pregleda i ocjene 

dostavljene ponuda, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda zajednice ponuditelja tvrtke 

Obrt „Iskop Marijanović“ Majstorska 1/a, 34334 KAPTOL i Niskogradnja Marijanović d.o.o. 

Majstorska 13, 34334 Kaptol 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. 

 


