REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/21-01/05
URBROJ: 2133/13-01-21-05
JOSIPDOL, 02. ožujka 2021. godine
Na temelju članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 16/2013,
14/2017, 07/2018, 24/2018 i 13/2020), članka 96. i 97. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj: 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave, KLASA: 022-06/17-01/25, URBROJ: 2133/13-01-17-01 od 26. lipnja 2017. godine,
po prethodno provedenom postupku jednostavne nabave objavom Poziva na Internet stranici
www.josipdol.hr u predmetu nabave – POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OGRADE NA
VANJSKOM VIŠENAMJENSKOM IGRALIŠTU U JOSIPDOLU, a nakon provedenog
postupka pregleda i ocjena pristiglih ponuda, Općinski načelnik Općine Josipdol, donosi
ODLUKU O ODABIRU
najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave
za postavljanje zaštitne ograde na
vanjskom višenamjenskom igralištu u Josipdolu
1. Podaci o javnom naručitelju:
Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol
Odgovorna osoba: Zlatko Mihaljević, ing.građ.
OIB: 65506283455
Broj telefona: 047-581-298
Broj faksa: 047-581-609
Internet adresa: www.josipdol.hr
Kontakt e-mail: opcina@josipdol.hr
2. Predmet nabave:
POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OGRADE NA VANJSKOM
VIŠENAMJENSKOM IGRALIŠTU U JOSIPDOLU
3. Evidencijski broj: E-JN-4/2021
4. Način nabave: Postupak jednostavne nabave
5. Javno oglašavanje: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OGRADE NA VANJSKOM VIŠENAMJENSKOM
IGRALIŠTU U JOSIPDOLU objavljen je na službenim Internet stranicama Općine
Josipdol, www. josipdol.hr
6. Zakonska osnova: Članak 12. stavak 1. točka a. i b. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine broj: 120/16) i Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave
7. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 200.000,00 kn bez PDV-a
8. Broj zaprimljenih ponuda: zaprimljena je jedna ponuda i to ponuda ponuditelja
METALURGIJA KESER, obrt za usluge, vl. Ivan Keser iz Josipdola, Siča 36, OIB:
16661865167.
9. Naziv gospodarskog subjekata čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o
javnoj nabavi: METALURGIJA KESER, obrt za usluge, vl. Ivan Keser iz Josipdola,
Siča 36, OIB: 16661865167.

10. Razlozi odabira, obilježje i prednosti odabrane ponude: Nakon provedenog
postupka pregleda i ocjene dostavljenih ponuda utvrđeno je da je pristigla ponuda
ponuditelja METALURGIJA KESER, obrt za usluge, vl. Ivan Keser iz Josipdola, Siča
36, OIB: 16661865167, ponuda
koja ispunjava sve uvjete iz Poziva za dostavu
ponuda, kako je u Zapisniku o pregledu ponuda utvrđeno te je ocijenjena kao pravilna,
prihvatljiva, prikladna i povoljna.
11. Razlozi isključivanja ponuditelja: u postupku nije bilo isključenja ponuda.
12. Razlozi za odbijenje ponuda: u postupku nije bilo odbijanja ponuda.
13. Rokovi mirovanja: Nema roka mirovanja
14. Reguliranje međusobnih obveza: Prava i obveze između Općine Josipdol zastupane
po načelniku Općine Josipdol kao naručitelju i ponuditelju METALURGIJA KESER, obrt
za usluge, vl. Ivan Keser iz Josipdola, Siča 36, OIB: 16661865167, regulirati će se
Ugovorom. Ponuditelj će izvoditi radove temeljem pisane narudžbe. Nakon izvođenja
radova ponuditelj će ispostaviti račun prema stvarno izvedenim količinama.
15. Izvor financiranja: Proračun Općine Josipdol
16. Uputa o pravnom lijeku: Ponuditelji nemaju pravo na žalbu jer se radi o postupku
jednostavne nabave.
17. Završne odredbe: Odluka o odabiru dostaviti će se svakom sudioniku javnog
natječaja na dokaziv način. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se na službenim web stranicama Općine Josipdol, www.josipdol.hr. Objavom
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude stječu se uvjeti za sklapanje Ugovora o javnoj
nabavi.
Općinski načelnik:
Zlatko Mihaljević, ing.građ.
Dostaviti:
1. Ponuditeljima

