
Na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i 

usluga Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske ţupanije zastupan po 

ravnatelju izv. prof. prim. dr. sc. Ante Cvitković, dr. med, dana 23. siječnja 2020. godine 

donosi slijedeću:   

 

INTERNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA 

JEDNOSTAVNE NABAVE za predmet nabave:  

ODRŽAVANJE PROGRAMSKIH RJEŠENJA 

EBV-21/20 

 

I. Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske ţupanije iz Slavonskog Broda, 

ul. Vladimira Nazora 2A, MBS: 0623857, OIB 14861822643 započinje postupak nabave 

jednostavne vrijednosti za  predmet nabave ODRŢAVANJE PROGRAMSKIH RJEŠENJA, 

za procijenjenu vrijednost nabave u iznosu od 90.600,00 hrvatskih kuna (113.250,00 kn sa 

PDV-om).  

II. Imenuju se ovlaštene osobe naručitelja u postupku nabave jednostavne vrijednosti 

kako slijedi:  1. Monika Sočković, dipl. oec.   

 2. Marija Vukelić, dipl. iur.   

 3. Marija Jukić 

 4. Zlatko Ivančić, ing. 

 5. Marijana Valjetić, dipl.san.ing. 

Obveze i ovlasti ovlaštenih osoba naručitelja: 

 - priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet 

   nabave potrebnog sadrţaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih  

     specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu 

   nabavu, 

 - provedba postupka jednostavne nabave: slanje i objava Poziva za dostavu ponuda (na 

   web stranici naručitelja, poštom i dr. način slanja Poziva),otvaranje pristiglih ponuda, 

   sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena ponuda, odabir  

   najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za 

   prikupljanje ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje 

   ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno 

   kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje 

   ponuda ili poništenje postupka.   

Ovlaštene osobe naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 

III. Utvrđuje se odgovorna osoba javnog naručitelja kako slijedi: 

izv. prof. prim. dr. sc. Ante Cvitković, dr. med, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno 

zdravstvo Brodsko – posavske ţupanije.  

IV. Poziv za dostavu ponude uputit će se jednom gospodarskom subjektu zbog prirode 

 predmeta nabave sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 robe, radova i usluga, kako slijedi:  

 1. PROSOFT d.o.o., dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod 

     prosoft@prosoft.hr; prodaja@prosoft.hr 

V. Ostale sposobnosti ponuditelja su određene u Pozivu za dostavu ponuda. 

 

U Slavonskom Brodu, 23. siječnja 2020. godine   

Broj: 01-163/01-2020   

 

        Ravnatelj: 

Dostaviti:  1.) pismohrana   izv. prof. prim. dr. sc. Ante Cvitković, dr. med 


