
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKAŽUPANIJA

OPĆINA LASTOVO
Općinski načelnik

tel.: 020/801-079
e-mail: pisarnica@lastovo.hr

KLASA: 340-05/22-01/04
URBROJ: 2145-01-23-11
Lastovo, 27. veljače 2023. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo”,
brqj 3/09., 1/13., 2/13. , 5/18., 6/?0., 7/20. i 2/21. ) i članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka
jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Lastovo", broj 5/17.), Općinska načelnica

Općine Lastovo, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave

Mikroprijevoz na području Općine Lastovo

Članak 1.

Podaci o naručitelju: Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, OIB: 96014931839.

Članak 2.
Predmet nabave: Mikropr(jevoz na području Općine Lastovo.

Članak 3.
Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: Autotrans

d.d., Šetalište20. travnja 18, Cresu s cijenom ponude u iznosu od 26.410,00 eura bez PDV-a,
odnosno 33.012,50 eura s PDV-om.

Članak 4.

Zapisnik o otvaranju, pregl du i ocjeni ponuda sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snag danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici
Općine Lastovo www.lastovo.hr .

Objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude stječu se uvjeti za sklapanje ugovora
o nabavi.

ćiŃs ÂČELNICA

IČićJešić



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LASTOVO
Jedinstveni upravni odjel

tel.: 020/801-023
e-mail: procelnica(ŕâlastovo.hr

KLASA: 340-05/22-01/04
URBROJ: 2145-03-23-10
Lastovo, 24. veljače 2023. godine

Na temelju članka 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
(„Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 5/17.), ovlašteni predstavnici Naručitelja sastavljaju
sljedeći

ZAPISNIKO OTVARANJU, PREGLEDU 1 OCJENI PONUDA

1. Naziv i sjedište naručitelja: Općina Lastovo, Dolac 3, 20 290 Lastovo, OIB: 96014931839.

2. Predmet nabave: Mikroprijevoz na području Općine Lastovo.

3. Evidencijski broj nabave: 3/23.

4. Procijenjena vrijednost nabave: 26.411,84 eura (199.000,00 kuna) bez PDV-a.

5. Dostava Poziva za dostavu ponuda: Poziv je objavljen na web stranici Naručitelja

(www.lastovo.hr) dana 16. veljače 2022. godine.

6. Rok za dostavu ponude: 24. veljače 2023. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način
dostave.

7. Ovlašteni predstavnici Naručitelja:
1. Antonia Frlan,

2. Anita Lešić,
3. Nevena Čengija.

8. Datum i vrijeme početka otvaranja ponuda: 24. veljače 2023. godine u 12:()() sati.

9. Kriterij odabira: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u
Pozivu. Naručitelj ne koristi pravo na pretporez pa prilikom pregleda i ocjene ponuda
uspoređujeCijene ponuda sa porezom na dodanu vrijednost.

10. Naziv i sjedište ponuditelja prema redoslijedu zaprimanja ponuda:
1. AUTOTRANS d.d., Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, 0113: 19819724166,

zaprimljena neposredno na urudžbeni zapisnik dana 23. veljače 2023. godine.
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3.

4.
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5.

a.

b.

11. Analitički prikaz zaprimljenih ponuda

Tražena dokumentacija

Ponudbeni list, pravilno ispunjen i potpisan od strane
ponuditelja (Prilog l.)
Troškovnik, pravilno ispunjen i potpisan od strane
onuditeł•a (Prilo 2.)
Cijena onude bez PDV-a
Iznos PDV-a
Cijena onude s PDV-om

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Naziv ponuditelja/

A OTRANS d.d.

26.410,00 EUR
6.602,50 EUR
33.012,50 EUR

(Ovjerena obična zadužnica od dana
20.02.2023.)

Dokumenti ima onuditeł• dokazuje da ne ostoje razlozi za isključenje
Izjava o nekažnjavanju, potpisana i ovjerena od strane
onuditelja Prilo 3.)

Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili važeći
jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države
sjedišta gospodarskog subjekta, ne starija od 30
(trideset) dana
Izjava o nepostojanju duga prema Općini Lastovo
(Prilo 4.)
Dokumenti ko•ima onuditelj dokazu•e s osobnost

Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog
subjekta - ne stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od
dana objave ovog Poziva.

Licencija za prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom
prometu ili licenciju za autotaksi prijevoz ili licenciju
za djelatnost iznajmljivanja vozila s vozačemili
licenciju Zajednice za ri'evoz putnika

Varana onuda DA/NE

12. Podaci o odbijenim ponudama i razlozima odbijanja:

13. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju odabira:

(20.02.23.)

(16.01.23.)

(Licencija br. UP/1-340-02/13-16/249 za
međunarodni prijevoz putnika autobusima

kao javnu uslugu)

DA

u eurima
Cijena

Iznos PDV-a
Rang Naziv i sjedište ponuditelja

AUTOTRANS d.d., Setalište
1.

travnja 18, 51557 Cres

s

20.

Ci•ena onude
Cijena bez
PDV-a
26.410,00
EUR

6.602,50

EUR

PDV-om
33.012,50
EUR

14. Prijedlog odabira najpovoljnije ponude ili poništenje postupka:

Prema kriteriju odabira iz Poziva za dostavu ponuda utvrđuje se daje najpovoljnija ponuda
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ponuditelja AUTOTRANS d.d., Šetalište20. travnja 18, 51557 Cres, 0113: 19819724166, u
iznosu od 26.410,00 EUR bez PDV-a, odnosno 33.012,50 EUR s PDV-om te se sukladno
navedenom predlaže odgovornoj osobi naručitelja donošenje Odluke o odabiru

15. Datum završetka pregleda i ocjeneponuda: 24. veljače 2023. godine u 12:30 sati.

16. Potpis ovlaštenih predstavnika Naručitelja:

Ant rlan Ali
•

Lešić Nevena Čengija
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