
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 363-02/11-01/18
URBROJ: 2178/01-07-11-7
Slavonski Brod, 19. prosinac 2011. godine

Na temelju odredbe članka 10. stavka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
14/01 i 6/09, 4/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda KLASA: 363-01/11-
01/282; URBROJ: 2178/01-01-11-2 od 22. studenog 2011. godine kojim je imenovano
Povjerenstvo za provedbu natječaja za održavanje javne rasvjete na području Grada
Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) isto donosi

ZAKLJUČAK

Predlaže se odabir prihvatljive i potpune ponude ponuditelja ELEKTROINSTALATER
MONTER iz Sibinja za održavanje javne rasvjete na području Grada Slavonskog Broda.

Obrazloženje

Dana 12. prosinca 2011. s početkom u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada
Slavonskog Broda, provedeno je javno otvaranje ponuda objavljeno u Narodnim novinama
br. 134. dana 23. studenog 2011. godine te je o istom sastavljen Zapisnik o otvaranju
ponuda iz kojeg je vidljivo da je otvaranju ponuda prisustvovalo Povjerenstvo za provedbu
natječaja i ovlašteni predstavnici ponuditelja, te da su u roku za dostavu ponuda pristigle
slijedeće ponude prema redoslijedu iz zapisnika o otvaranju ponuda:

1. ELEKTROINSTALATER MONTER, Krajačići br.17 iz Sibinja

2. ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT d.d., Budakova br.1 iz Slavonskog Broda

3. ELEKTROIZGRADNJA DERVENTA d.o.o., Industrijska zona Bjeliš bb iz Slavonskog

Broda.

Prema odredbama natječajne dokumentacije postupak pregleda i ocjene ponuda
obavlja Povjerenstvo. Obvezno se pregledava:

a) oblik, sadržaj i cjelovitost ponuda
b) ispunjenje uvjeta sposobnosti
c) ispunjenje uvjeta vezanih za svojstvo predmeta nabave
d) računska ispravnost ponude

Nakon pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je slijedeće:
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a) OBLIK, SADRŽAJ I CJELOVITOST PONUDA

 Ponude svih ponuditelja su izrađene sukladno dokumentaciji za nadmetanje (uvezane
su u cjelinu, numerirane, cjelovite).

b) ISPUNJENJE UVJETA SPOSOBNOSTI

 Sposobnost mora postojati najkasnije u trenutku otvaranja ponude u otvorenom
postupku javne nabave, a dokazi sposobnosti predaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Svi ponuditelji su ispunili uvjete vezane za dokaze sposobnosti.

c) ISPUNJENJE UVJETA VEZANIH ZA SVOJSTVO PREDMETA NABAVE

Svi ponuditelji su ispunili uvjete vezane za svojstvo predmeta nabave.

d) RAČUNSKA ISPRAVNOST PONUDA

 Sve ponude su računski ispravne.

Nakon pregleda i ocjene ponuda ponude se rangiraju prema kriteriju odabira ponude
- najnižoj cijeni uz ispunjavanje slijedećih dodatnih kriterija:
- reference ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova:
- popis potrebne opreme za obavljanje navedenih komunalnih poslova
- poslovni prostor potreban za obavljanje komunalnih poslova
- broj i struktura djelatnika
- uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja, krediti, druge pogodnosti)
- jamstveni rok za izvođenje radova i ugrađenu opremu, sukladno predmetu
komunalnih poslova.

Sukladno navedenim mjerilima za odabir, ponuda ponuditelja
ELEKTROINSTALATER MONTER iz Sibinja, Krajačići br. 17.  s ponuđenom cijenom od
2.698.060,00 kn, odnosno ukupnom cijenom (s PDV-om) od 3.318.613,80 kn prihvatljiva je i
potpuna.

Sukladno svemu navedenom Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci Zaključka o
prijedlogu za odabir ponude i isti Zaključak zajedno sa zapisnikom upućuje radi donošenja
prijedloga odluke o izboru ponuditelja kojom će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova.

Klaudija Tolić-Popović, dipl. ing
Kristina Šakić, dipl. geod.
Tea Tomas, dipl. oec

U privitku:
- Tablični prikaz analize ponuda
- Zapisnik o otvaranju ponuda

Dostavlja se:
- Gradonačelnik
- UO za komunalni sustav i komunalno redarstvo
- Dosje
- Pismohrana
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Tablični prikaz analize ponuda za održavanje javne rasvjete na području Grada Slavonskog
Broda

ELEKTROINSTALA-
TER MONTER

 iz Sibinja

ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONT d.d.
iz Slavonskog Broda

ELEKTROIZGRADNJA
DERVENTA d.o.o.

iz Slavonskog Broda

I PODACI IZ PONUDE

Broj i datum ponude
15-11-03

08.12.2011.
u 9:31 sati

15-11-04
08.12.2011.
u 13:17 sati

15-11-03
08.12.2011.
u 14:56 sati

Cijena ponude 2.698.060,00 5.525.372,00 3.580.800,00
Cijena ponude nakon računske
kontrole 2.698.060,00 5.525.372,00 3.580.800,00

Ukupna cijena ponude (s PDV-om) 3.318.613,80 6.796.207,56 4.404.384,00

II OBLIK PONUDE
Cjelovita + + +
Dvostruki zapečaćeni omot + + +
Uvezana u cjelinu + + +
Propisno označene stranice + + +
Ovjerena i potpisana + + +
Ispravci u ponudi

III SADRŽAJ PONUDE

Obrazac ponude + + +

Izjava o prihvaćanju općih i
posebnih uvjeta + + +

IV Bjanko zadužnica + + +

V Dokaz pravne i poslovne
sposobnosti + + +

VI Dokaz o nekažnjavanju + + +

Dokaz o ne provođenju istražnog /
kaznenog postupka + + +

VII Dokaz financijske i gospodarske
sposobnosti

Podmirenje obveza prema Gradu + + +

Potvrda Porezne uprave + + +

BON-1 + + +

BON-2 (SOL-2) + + +

Izjava o solidarnoj odgovornosti
zajedničkih ponuditelja

+
nema zajednice

+
nema zajednice

+
nema zajednice

VIII Dokaz tehničke i stručne
sposobnosti
Popis sa potvrdama naručitelja + + +
Izjavu gosp. subjekta iz koje je
razvidno kojim građevinskim
strojevima i kojom tehničkom

+ + +
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opremom gospodarski subjekt
raspolaže u svrhu izvršenja
ugovora
Izjavu gosp. subjekta da raspolaže
osobama koje posjeduju strukovnu
sposobnost, stručno znanje i
iskustvo potrebno za izvršavanje
radova

+ + +

Izjava gospodarskog subjekta o
podisporučiteljima

+
nema podisporučitelja

+
nema podisporučitelja

+
nema podisporučitelja

IX Uvjeti vezani za svojstva predmeta
nabave + + +

X OSTALI UVJETI
Jezik: HRVATSKI + + +
Valuta: kuna + + +
Ocjena prihvatljivosti: prihvatljiva prihvatljiva prihvatljiva
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