
 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA BRELA 

             OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Klasa: 021-01/15-01/362 

Ur.broj: 2147/03-02-01-15 

Brela, 09. travnja 2015. godine 

 

 

Na temelju članka 11. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini 

Brela ( „Glasnik - službeno glasilo Općine Brela“ broj 06/14) i članka 47. Statuta Općine 

Brela (Glasnik – službeno glasilo općine Brela br 01/13 ) , Općinski načelnik Općine Brela 

dana 09. travnja 2015. godine, donosi  

 

 
O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu bagatelne nabave: Usluge provođenja 
obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Općine Brela tijekom 

2015. godine  
 
 

 
I. 

  

U provedenom postupku bagatelne nabave - Usluge provođenja obvezatne preventivne 
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Brela tijekom 2015. godine -odabire se 
ponuda ponuditelja CIAN d.o.o. ,Varaždinska 51, 21 000 Split, OIB: 04201603871, sa 
ponuđenom cijenom od 49.340,00 kn bez PDV-a, odnosno 61.675,00 kn s PDV-om. 

 
II. 

 
Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o provođenju obvezatne preventivne 
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Brela tijekom 2015. godine. 
 
 

III. 
 
Ova Odluka dostavlja se bez odgode Ponuditelju na dokaziv način -  preporučenom poštom 
s povratnicom. 

 
IV. 

 
Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Općine Brela. 
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O b r a z l o ž e n j e 
 
  
Naručitelj – Općina Brela, Trg žrtava domovinskog rata 1, 21322 Brela, OIB:48917268071  
je na temelju Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Brela 
( „Glasnik - službeno glasilo Općine Brela“ broj 06/14) proveo postupak nabave bagatelne 
vrijednosti slanjem poziva na dostavu ponuda s namjerom  sklapanja ugovora o nabavi, 
evidencijski broj nabave – BN 09/15. 

 
Nakon otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuditelja 
CIAN d.o.o. ,Varaždinska 51, 21 000 Split, OIB: 04201603871, valjana,  da u potpunosti  
ispunjava uvjete iz Poziva na dostavu ponude i da je prema utvrđenom kriteriju najpovoljnija, 
stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke. 
 
           
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
 
          Stipe Ursić 

 


