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Općinski načelnik  Općine Cista Provo  , na temelju članka 45. Statuta Općine Cista Provo ( 

Službeni glasnik Općine Cista Provo 01/13), i članka 17. Pravilnika o jednostavnoj nabavi 

roba, usluga i radova te provedbi projektnih  natječaja Općine  Cista  Provo evidencijski broj 

nabave  JN-01/18, objavljenom na web stranici Općine  3. kolovoza , 2018.g.    za nabavu  

izvođenja radova na izgradnji dječjeg i sportskog igrališta u mjestu Cista Velika ,  donio je 

dana  3.rujna , 2018.g. slijedeću 

 

 

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

 
Kao najpovoljnija ponuda u postupku  jednostavne nabave za   izvođenja radova na izgradnji 

dječjeg i sportskog igrališta u mjestu Cista Velika  odabrana je ponuda ponuditelja  

 

PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI 

Naziv: "AMPLIUS-GRADNJA" j.d.o.o. 

OIB: 50542422613 

Sjedište: Zagreb, Mikše Pelegrinovića 8 

Broj ponude: 2018/8-CVL 

Datum ponude: 13.08.2018. 

Cijena ponude (u kn bez 

PDV-a) 

447.708,35 kn 

Porez na dodanu 

vrijednost (u kn): 

111.927,09 kn 

Ukupna cijena ponude: 559.635,44 kn 

 

Obrazloženje 

 

U  postupku jednostavne   nabave   broj: JN-01/18, za koju su poslani pozivi za dostavu 

ponuda  3.kolovoza 2018.g. na adrese tri ponuditelja, a isti je i  objavljen na web stranici 

Općine Cista Provo 3.kolovoza, 2018.g. ,  za nabavu izvođenja radova na izgradnji djećjeg i 

sportskog igrališta u mjestu Cista Velika,  do roka za dostavu i otvaranje ponuda 13.kolovoza 

2018..g. u 12:00 sati pristigla je jedna (1)  ponuda  : 

 

- "AMPLIUS -GRADNJA" j.d.o.o. , Zagreb, Mikše Pelegrinovića 9 

 

Stručne osobe naručitelja , dana 20. kolovoza , 2018.g., u postupku pregleda i ocjene ponuda 

nakon provjere pravovremenosti,  ispunjenja uvjeta sposobnosti i računske ispravnosti ponude 



utvrdili su da je  pristigla ponuda sukladna zahtjevima koje je naručitelj odredio u  pozivu za 

dostavu  ponuda i dokumentaciji za nadmetanje . 

     Slijedom navedenoga, stručne osobe  su naručitelju predložile, sukladno članka 17.  

navedenog Pravilnika,  sklapanje ugovora o javnoj nabavi sa tim ponuditeljom.  

 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci. 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 

Ponuditelj u postupku nabave , ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes za 

dobivanje ugovora  u predmetnoj jednostavnoj nabavi , odnosno koji bi pretrpio ili bi mogao 

pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava, može tražiti zaštitu prava. Zaštitu 

prava može tražiti tijelo nadležno za sustav javne nabave i /ili Državno odvjetništvo. 

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE 

 

BOŽO ĆUBIĆ  
Dostaviti: 

1."AMPLIUS – GRADNJA", j.d.o.o.,Zagreb 

2.Pismohrani, ovdje 

 


