
PLOVPUT d.o.o. Split 
Obala Lazareta 1 
21000 SPLIT 
Ovlašteni predstavnici javnog 
naručitelja u postupku javne nabave 
Broj: l/2-914/2/2012 
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          - DIREKTORU - 
 
 
 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA   
 
 
 
1. Naručitelj:             PLOVPUT d.o.o. Split 
           S P L I T 
     Obala Lazareta 1 
     OIB: 14480721492 
  
2. Predmet nabave:  OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA, 
     RADNA ODJEĆA I OBUĆA 
                                     
3. Vrsta postupka:           otvoreni postupak male vrijednosti 
 
4. Evid. br. nabave:        13/12 MV 
 
5. Broj objave:   2012/S 002-0004220 od 14. ožujka 2012.godine 

      (iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina) 
 

6.  Datum početka pregleda 
  i ocjene ponuda:  03.04.2012.0 
 
7. Naziv i sjedište ponuditelja prema redoslijedu zaprimanja ponuda 

Redni 
broj 

 
ponude 

NAZIV PONUDITELJA 

1. DES – Split, Boktuljin put bb, 21000 Split 

 

8. Analitički prikaz (traženih i danih dokaza o sposobnosti ponuditelja i ocjena sposobnosti ponuditelja) 

Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave provjerili su sadržaj i oblik 

pristigle ponude, izvršili analitički prikaz traženih i danih dokaza o sposobnosti ponuditelja 

i ocijenili sposobnost ponuditelja:   
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9. Naziv i sjedište ponuditelja koji se isklučuju, obrazloženje razloga  isključenja: / 

 
10. Naziv i sjedište ponuditelja čije se ponude odbijaju, obrazloženje razloga 

odbijanja:/ 
 

11. Cijene ponuda i ukupna cijena ponuda: 

Redni 
broj 

ponude 
Naziv ponuditelja Cijena ponude 

 ( KN bez PDV-a) 

Ukupna cijena 
ponude 

 (KN s PDV-om) 
 

1. 
DES – Split 145.244,75 181.555,94 

 
12. Kriteriji i razmjerna vrijednost kriterija za odabir ponude: 
 najniža cijena 
 
13. Rangiranje ponuda prema kriteriju odabira (najniža cijena) 

Redni 
broj 

ponude 
Naziv ponuditelja Cijena ponude 

 ( KN bez PDV-a) 

Ukupna cijena 
ponude 

 (KN s PDV-om) 
 

1. 
DES – Split 145.244,75 181.555,94 

 
PRILOŽENI 

ELEMENTI PONUDE 
DES – Split 

1. 
Priložen je izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog 

registra 
(čl. 70. Zakona o javnoj nabavi) 

ü 

2. 
Priložena je izjava o nekažnjavanju za kaznena djela prema 

(čl. 67. Zakona o javnoj nabavi) ü 

3. 
Priložena je Potvrda Porezne uprave o plaćenim porezima i 

doprinosima 
(čl. 67. Zakona o javnoj nabavi) 

ü 

4. 
Prilog A. – Obrazac ponudbenog lista 

(ispunjen prema dokumentaciji za nadmetanje i ovjeren) ü 

5. 
Prilog B. – Prijedlog ugovora  

(ispunjen  i ovjeren) ü 

6. 
Prilog C. – Troškovnik 

 (ispunjen  i ovjeren) ü 

7. 
Izjava odgovorne osobe da Ponuditelj zapošljava više od 

50% osoba s invaliditetom (potpisana i ovjerena) ü 

8. 
Ponuda je sastavljena prema elementima iz točke 5. 

dokumentacije za nadmetanje ü 

9. Cijene su izražene su za svaku točku troškovnika ü 
10. Cijena je izražena u kunama ü 
11. Ponuda pisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ü 
12. Ponude tiskani su ili pisani neizbrisivim otiskom ü 
13. Ponuda je uvezana u cjelinu ü 
14. Ponuda je dostavljena pravovremeno ü 
15. Ponuda je računski ispravna ü 

PRIHVATLJIVOST PONUDE ü 
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14.  Naziv ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi: 
 DES – Split  
 
15.  Računska provjera najpovoljnijeg ponuditelja  i rezultat provjere: 

 Naručitelj je izvršio računsku provjeru najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava 

 sklopiti ugovor o javoj nabavi.  

 Rezultat provjere: 145.244,75Kn 
 
16. Prijedlog donošenja odluke o odabiru ili odluke o  poništenju  

          (Odluka o odabiru čl.96., Odluka o poništenju čl.101. Zakona o javnoj nabavi br. 90/2011.) 

Ponuditelj DES – Split, ima prihvatljivu ponudu, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete 

iz Dokumentacije za nadmetanje, te temeljem kriterija najniže cijene za odabir ponude 

predlaže da se donese Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja: 

DES – Split, Boktuljin put bb, 21000 Split  

17. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 03.04.2012. 

18. Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda   
     
 Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:  

   

    Krunoslav Jakopović, dipl.iur.   ______________________________        

            

   Mr. Slavko Šimić, dipl.ing.       ______________________________          

      

    Mate Franić, dipl.ing.         ______________________________  
   
                   
 19. Popis priloga uz zapisnik: / 

 


