
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinska načelnica

KLASA: 310-02/17-02/01
URBROJ: 2176/10-01-17-18
Hrv. Dubica, 30.11.2017. godine

Na  temelju  članka  34.  Statuta  Općine  Hrvatska  Dubica  („Službeni  vjesnik“,  broj:
7/13.)  i  članka  28.  Odluke  o  jednostavnoj  nabavi  („Službeni  vjesnik“  30/17),  općinska
načelnica Općine Hrvatska Dubica, donosi
 

ODLUKU 
o odabiru ponude za nabavu električne energije

za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Hrvatska Dubica 
tijekom 2018. godine

Članak 1.

 Općina Hrvatska Dubica, OIB: 01129249076, Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica,
za jednostavnu nabavu - nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu
 Općine  Hrvatska  Dubica  tijekom  2018.  godine,  kao  najpovoljniju,  prihvaća  ponudu
ponuditelja CRODUX PLIN d.o.o. OIB: 50388109754, Savska Opatovina 36, Zagreb, broj:
01179-17  od 21.11.2017 godine, koja je sastavni dio ove Odluke.

OBRAZLOŽENJE

Predmet jednostavne nabave: za nabavu električne energije za javnu rasvjetu i objekte
u vlasništvu  Općine Hrvatska Dubica  tijekom 2018. godine za koju, temeljem  članka 12.
stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave roba i usluga manju od 200.000,00 kn i radova manje od 500.000,00 kn bez
PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave.

Postupak predmetne „jednostavne nabave“ provelo je Povjerenstvo koje je otvorilo pristigle
ponude, te sačinilo zapisnik s otvaranja i pregleda ponuda, koji prileži ovoj odluci.

Procijenjena vrijednost predmetne nabave (cijena ponude bez PDV-a ) iznosi 102.000,00 
kuna.

Cijena odabrane ponude (bez PDV) iznosi 89.211,56 kuna.
Iznos PDV-a iznosi 11.597,50 kuna. 
Ukupna cijena odabrane ponude (s PDV) iznosi 100.809,06 kuna.



Razlog odabira: ponuda s nižom cijenom jer je u Pozivu za dostavu ponuda, kao kriterij za
odabir ponude navedena najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene
u Pozivu za dostavu ponuda.
 

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor.

OPĆINSKA NAČELNICA

  Ružica Karagić, dipl.oec.

DOSTAVITI:

1. CRODUX PLIN d.o.o. Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb
2. RWE Energija d.o.o. Capraška ulica 6, 10 000 Zagreb
3. HRVATSKI TELEKOM d.d., Sektor za prodaju malim i srednjim poslovnim korisnicima, 
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
4. Računovodstvo, ovdje
5. Pismohrana, ovdje


