
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO – POSAVSKE 

ŽUPANIJE iz Slavonskog Broda, V. Nazora 2A, p.p. 129, zastupan po ravnatelju izv. prof. 

prim. dr. sc. Anti Cvitković, dr. med., spec. epidemiologije, započinje pregled i ocjenu  

ponuda u koju svrhu se vodi slijedeći: 

 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA  

 

Naručitelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije iz Slavonskog 

Broda, Vladimira Nazora 2A, p.p. 129  

 

Predmet nabave:   

BRIS ZA ŽDRIJELO COVID-19 

 

Podjela predmeta nabave:  

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. 

 

Evidencijski broj nabave: EBV-20/21 

  

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: iznosi 195.000,00 hrvatskih kuna 

Ovim natječajem se nabavlja roba za 126.000,00 kn  

 

Datum i vrijeme početka pregleda i ocjene ponuda: 21. svibnja 2021.godine u 09:45 sati 

  

Naziv i sjedište ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:  

Ponuditelji za predmet nabave: 

1.) P.T.D. d.o.o., Vojvodići 47/A, Sveta Nedjelja 

ponuda br. 25/2021, datum i vrijeme zaprimanja: 13.5.2021. 14:58h 

Ponuda je dostavljena pravovremeno.   

  

Obvezni razlozi za isključenje  
Podaci iz ponuda P.T.D. d.o.o. 

Nekažnjavanje ponuditelja i/ili osobe po zakonu za zastupanje pravne 

osobe ponuditelja sukladno odredbi članka 251. stavka 1. ZJN 2016.g 

Nema razloga za isključenje za 

pravnu i odgovornu osobu 

Ispunjenje obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje- Potvrda porezne uprave o stanju 

duga 

Nema razloga za isključenje – 

nema duga po osnovi javnih 

davanja 

PONUDA  Prihvatljiva 

 

Naziv i sjedište ponuditelja koji se isključuju i obrazloženje isključenja: 

Nema ponuditelja koji se isključuju na temelju obaveznih razloga isključenja. 

 

Valjanost ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti: 

Ponuda je valjana u pogledu oblika, sadržaja i cjelovitosti. 

 

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
Podaci iz ponuda P.T.D. d.o.o. 

Izvod iz sudskog, obrtnog,    

strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra  
DA 

PONUDA  Prihvatljiva 

 

Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude: 



Kriterij odabira ponude: najniža cijena 

 

za predmet nabave - : BRIS ZA ŽDRIJELO COVID-19 

 

1. P.T.D. d.o.o.      cijena ponude = 35.720,00 kn 

 

Ispravci računskih pogrešaka u ponudama: 

Nema računskih pogrešaka u ponudi. 

 

Naziv i sjedište ponuditelja čija ponuda se odbija na osnovi rezultata pregleda i ocjene 

ponuda i obrazloženje odbijanja: 

Nema neprihvatljivih ponuda. 

 

Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju odabira:                                           u kunama 
Redni broj 

ponude 
Naziv i sjedište ponuditelja Cijena ponude bez PDV-a 

Cijena ponude sa PDV-

om 

1. 
P.T.D. d.o.o., Vojvodići 47/A, 

Sveta Nedjelja 
35.720,00 44.650,00 

 

Naziv ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi i razlozi za 

njegov odabir: 

Za predmet nabave dostavljena je 1 (jedna) ponuda. Ponuda je ocijenjena kao prihvatljiva. 

Određeni je kriterij najniže cijene. Odabrana je ponuda P.T.D. d.o.o. sa najnižom cijenom.      

 

Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje Obavijesti o odabiru ili poništenju, 

s obrazloženjem: 

Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu odgovornoj osobi naručitelja donošenje Obavijesti 

o odabiru za ponuditelja P.T.D. d.o.o. jer je ponuda u skladu s pozivom za dostavu ponuda. 

Prema kriteriju odabira najniže cijene, ponuda je prihvatljiva.        

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * 

Postupak pregleda i ocjene ponuda dovršen  je 21. svibnja 2021. u 10:45 sati 

 

Pregled i ocjenu ponuda izvršili su slijedeći ovlašteni predstavnici javnog naručitelja: 

 

1. Marija Vukelić________________________________________ 

 

2. Zlatko Ivančić_________________________________________ 

 

U Slavonskom Brodu, dana 21. svibnja 2021. godine 

 Broj: 01-766/04-2021 


