KLASA: 402-03/18-01/3
URBROJ: 2178/26-01-18-05
U Sikirevcima, 13. srpanj 2018. godine
Naručitelj, Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja br.4/a, Sikirevci , OIB: 58216299647, na temelju članka
46. Statuta Općine Sikirevci (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije br.1/18.) i članka 24. Pravilnika o
provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sikirevci, Klasa:021-05/17-01/12, Urbroj:2178/26-02-17-1,
od 18.listopad 2017.g. godine, općinski načelnik Općine Sikirevci, dana 13. srpnja 2018. godine , donosi

OBAVIJEST
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
NARUČITELJ: Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja br.4/a, Sikirevci, OIB: 58216299647
Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi obavijest o odabiru je: Radovi na izgradnji vatrogasnog doma
u Sikiervcima -II FAZA
Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:
"IZGRADNJA MAĐAREVIĆ”d.o.o., Oprisavci,Savka ulica 104.OIB 09826615517
___________________________________________________________________________________.
Cijena ponude:
 bez PDV-a iznosi
408.416,00 kuna;
 iznos PDV-a iznosi
102.104,00 kuna;
 cijena ponude sa PDV-om iznosi 510.520,00 kuna.

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Ponuditelj "Izgradnja Mađarević" d.o.o. Oprisavci, Savska ulica 104. OIB 09826615517 dostavio je
ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda od 04.srpnja 2018.godine, stoga se
predlaže odabir iste.

Obrazloženje odabira:
Sukladno članku 298.stavku 1. točki 9. Zakona o javnoj nabavi 2016, određeno je da je javni
naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave ako cijena najpovoljnije ponude veća od
procijenjene vrijednosti nabave ,osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

Cijena najpovljnije ponude veća je od procijenjene vrijednosti nabave predmetne nabave te
Naručitelj neće poništiti postupak javne nabave već će osigurati dodatna sredstva za predmetnu
nabavu.
Slijedom navedenog, ponuda ponuditelja "Izgradnja Mađarević" d.o.o. Oprisavci, Savska
ulica 104. OIB 09826615517 je prihvatljiva i pravilna, te se predlaže sklapanje ugovora o javnoj
nabavi s tim gospodarskim subjektom.
Vrijednost ugovora iznosi 408.416,00 kn vez PDV-a, odnosno 510.520,00 kn s PDV-om.
Ova Odluka se sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja ponuditeljima
na dokaziv način.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
ODGOVORNA OSOBA
OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Nikolić, dipl.ing.

Dostaviti na znanje:
1.“IZGRADNJA MAĐAREVIĆ”d.o.o., OPRISAVCI, ul. Savska ulica 104.
2. web stranica općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr
3..Pismohrana, ovdje

