REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
Klasa: 021-01/19-01/385
Ur.broj: 2147/03-02-01-19
Brela, 05. lipnja 2019.
M-P-Beton d.o.o.
Don Frane Bulića 209
21210 Solin

Predmet: Zahtjev za prihvat ispravka računske pogreške
Poštovani,

tijekom pregleda i ocjene vaše ponude broj 08/2019 od 24. svibnja 2019. godine, a prilikom provjere
računske ispravnosti utvrđena je računska pogreška kako slijedi:

U Troškovniku, dio Elektroinstalacije, B.1. Informatička instalacija, pod stavkom 5, točka 3. „Dobava
i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D0, dim 0,65x0,65x0,95m, s lijevano željeznim poklopcima 400
kN.“ utvrđeno je da se za isti unesena jedinična cijena ne množi sa količinom navedene stavke niti
ubraja u ukupan iznos troškovnika. Sukladno točki 2.6. DON-a kao mjerodavna se uzima jedinična
cijena, te se ista umnožena s količinom pribraja ukupnom iznosu.
Iz navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju dijela B.1 Ukupno informatička instalacija gdje
zbroj iznosi ukupno 46.760,00 kn umjesto upisanih 37.560,00 kn.
Iz navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju radnog lista Elektro gdje zbroj iznosi ukupno
1.103.252,65 kn umjesto upisanih 1.094.052,65 kn.

Slijedom navedenog, ispravlja se ukupna cijena ponude iskazana u Rekapitulaciji Troškovnika i
Ponudbenom listu kako slijedi:
 Nova cijena ponude bez PDV iznosi 8.502.936,46 kn umjesto kako je pogrešno izračunato
8.493.736,46 kn bez PDV;
 PDV, 25% iznosi 2.125.736,12 kn umjesto kako je pogrešno izračunato 2.123.434,12 kn;
 Nova ukupna cijena ponude s PDV iznosi 10.628.670,58 kn umjesto kako je pogrešno
izračunato 10.617.170,58 kn.

Sukladno članku 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je obvezan od ponuditelja
zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku od pet dana od

dana zaprimanja zahtjeva. Prihvat ispravka računske pogreške dostavlja se za navedene stavke kao i
za novu ukupnu cijenu ponude kn bez PDV, iznos PDV i novu cijenu ponude s PDV.
Rok za dostavu traženog je do zaključno 11. lipnja 2019. godine, putem EOJN portala.
S poštovanjem,

Općina Brela

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
Klasa: 021-01/19-01/386
Ur.broj: 2147/03-02-01-19
Brela, 05. lipnja 2019.
A3 d.o.o.
141.BRIGADE 14
21000 SPLIT

Predmet: Zahtjev za prihvat ispravka računske pogreške
Poštovani,

tijekom pregleda i ocjene vaše ponude broj 19/19 od 27. svibnja 2019. godine, a prilikom provjere
računske ispravnosti utvrđena je računska pogreška kako slijedi:

U Troškovniku, dio Elektroinstalacije, B.1. Informatička instalacija, pod stavkom 5, točka 3. „Dobava
i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D0, dim 0,65x0,65x0,95m, s lijevano željeznim poklopcima 400
kN.“ utvrđeno je da se za isti unesena jedinična cijena ne množi sa količinom navedene stavke niti
ubraja u ukupan iznos troškovnika. Sukladno točki 2.6. DON-a kao mjerodavna se uzima jedinična
cijena, te se ista umnožena s količinom pribraja ukupnom iznosu.
Iz navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju dijela B.1 Ukupno informatička instalacija gdje
zbroj iznosi ukupno 50.360,00 kn umjesto upisanih 42.120,00 kn.
Iz navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju radnog lista Elektro gdje zbroj iznosi ukupno
971.667,50 kn umjesto upisanih 963.427,50 kn.

Slijedom navedenog, ispravlja se ukupna cijena ponude iskazana u Rekapitulaciji Troškovnika i
Ponudbenom listu kako slijedi:
 Nova cijena ponude bez PDV iznosi 9.008.177,45 kn umjesto kako je pogrešno izračunato
8.999.937,45 kn bez PDV;
 PDV, 25% iznosi 2.252.044,36 kn umjesto kako je pogrešno izračunato 2.249.984,36 kn;
 Nova ukupna cijena ponude s PDV iznosi 11.260.221,81 kn umjesto kako je pogrešno
izračunato 11.249.921,81 kn.

Sukladno članku 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je obvezan od ponuditelja
zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku od pet dana od

dana zaprimanja zahtjeva. Prihvat ispravka računske pogreške dostavlja se za navedene stavke kao i
za novu ukupnu cijenu ponude kn bez PDV, iznos PDV i novu cijenu ponude s PDV.
Rok za dostavu traženog je do zaključno 11. lipnja 2019. godine, putem EOJN portala.
S poštovanjem,

Općina Brela

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
Klasa: 021-01/19-01/387
Ur.broj: 2147/03-02-01-19
Brela, 05. lipnja 2019.
Visoko potkrovlje d.o.o.
Put Mostina 8
21000 Split
Predmet: Zahtjev za prihvat ispravka računske pogreške
Poštovani,

tijekom pregleda i ocjene vaše ponude broj 88-19 od 27. svibnja 2019. godine, a prilikom provjere
računske ispravnosti utvrđena je računska pogreška kako slijedi:
U Troškovniku, dio Elektroinstalacije, B.1. Informatička instalacija, pod stavkom 5, točka 3. „Dobava
i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D0, dim 0,65x0,65x0,95m, s lijevano željeznim poklopcima 400
kN.“ utvrđeno je da se za isti unesena jedinična cijena ne množi sa količinom navedene stavke niti
ubraja u ukupan iznos troškovnika. Sukladno točki 2.6. DON-a kao mjerodavna se uzima jedinična
cijena, te se ista umnožena s količinom pribraja ukupnom iznosu.
Iz navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju dijela B.1 Ukupno informatička instalacija gdje
zbroj iznosi ukupno 51.356,00 kn umjesto upisanih 46.736,00 kn.
Iz navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju radnog lista Elektro gdje zbroj iznosi ukupno
1.084.144,00 kn umjesto upisanih 1.079.524,00 kn.

Slijedom navedenog, ispravlja se ukupna cijena ponude iskazana u Rekapitulaciji Troškovnika i
Ponudbenom listu kako slijedi:
 Nova cijena ponude bez PDV iznosi 8.178.086,45 kn umjesto kako je pogrešno izračunato
8.173.466,45 kn bez PDV;
 PDV, 25% iznosi 2.044.521,61 kn umjesto kako je pogrešno izračunato 2.043.366,61 kn;
 Nova ukupna cijena ponude s PDV iznosi 10.222.608,06 kn umjesto kako je pogrešno
izračunato 10.216.833,06 kn.

Sukladno članku 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je obvezan od ponuditelja
zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku od pet dana od
dana zaprimanja zahtjeva. Prihvat ispravka računske pogreške dostavlja se za navedene stavke kao i
za novu ukupnu cijenu ponude kn bez PDV, iznos PDV i novu cijenu ponude s PDV.

Rok za dostavu traženog je do zaključno 11. lipnja 2019. godine, putem EOJN portala.
S poštovanjem,

Općina Brela

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
Klasa: 021-01/19-01/388
Ur.broj: 2147/03-02-01-19
Brela, 05. lipnja 2019.
Reliance d.o.o.
Marina Držića 25
21000 Split
Predmet: Zahtjev za prihvat ispravka računske pogreške
Poštovani,

tijekom pregleda i ocjene vaše ponude broj 36_27052019 od 27. svibnja 2019. godine, a prilikom
provjere računske ispravnosti utvrđena je računska pogreška kako slijedi:

U Troškovniku, dio Elektroinstalacije, B.1. Informatička instalacija, pod stavkom 5, točka 3. „Dobava
i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D0, dim 0,65x0,65x0,95m, s lijevano željeznim poklopcima 400
kN.“ utvrđeno je da se za isti unesena jedinična cijena ne množi sa količinom navedene stavke niti
ubraja u ukupan iznos troškovnika. Sukladno točki 2.6. DON-a kao mjerodavna se uzima jedinična
cijena, te se ista umnožena s količinom pribraja ukupnom iznosu.
Iz navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju dijela B.1 Ukupno informatička instalacija gdje
zbroj iznosi ukupno 61.541,10 kn umjesto upisanih 52.801,10 kn.
Iz navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju radnog lista Elektro gdje zbroj iznosi ukupno
1.491.670,25 kn umjesto upisanih 1.482.930,25 kn.

Slijedom navedenog, ispravlja se ukupna cijena ponude iskazana u Rekapitulaciji Troškovnika i
Ponudbenom listu kako slijedi:
 Nova cijena ponude bez PDV iznosi 9.690.390,44 kn umjesto kako je pogrešno izračunato
9.681.650,44 kn bez PDV;
 PDV, 25% iznosi 2.422.597,61 kn umjesto kako je pogrešno izračunato 2.420.412,61 kn;
 Nova ukupna cijena ponude s PDV iznosi 12.112.988,05 kn umjesto kako je pogrešno
izračunato 12.102.063,05 kn.

Sukladno članku 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je obvezan od ponuditelja
zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku od pet dana od
dana zaprimanja zahtjeva. Prihvat ispravka računske pogreške dostavlja se za navedene stavke kao i
za novu ukupnu cijenu ponude kn bez PDV, iznos PDV i novu cijenu ponude s PDV.

Rok za dostavu traženog je do zaključno 11. lipnja 2019. godine, putem EOJN portala.
S poštovanjem,

Općina Brela

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

RELIANCE d.o.o.
Split
Marina Držića 25,
HR, 21 000 Split

mob +385 99 7914858
e-mail info@reliance.hr
web www.reliance.hr

IBAN:HR6923400091110740458
Privredna banka Zagreb
Direktor:Tomislav Albini
MB: 4425928
OIB: :55509707625

Općina Brela
Trg žrtava domovinskog rata 1
21322 Brela
Projekt: Građevinski radovi na izgradnji Dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“ Evidencijski
broj nabave: 19
Predmet: Očitovanje na zahtjev za prihvat ispravka računske pogreške

Sukladno Vašem zahtjevu za prihvatom računske pogreške od dana 05.06.2019.
objavljenog putem EOJN-a, od strane naručitelja - Općina Brela, dostavljamo
očitovanje na taj zahtjev.
Svojim potpisom prihvaćamo ispravku računske pogreške koju je Naručitelj uočio u
Troškovniku, dio Elektroinstalacije, B.1. Informatička instalacija, pod stavkom 5, točka
3. „Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D0, dim 0,65x0,65x0,95m, s
lijevano željeznim poklopcima 400 kN.“ Utvrđeno je da se za isti unesena jedinična
cijena ne množi sa količinom navedene stavke niti ubraja u ukupan iznos troškovnika.
Iz navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju dijela B.1 Ukupno informatička
instalacija gdje zbroj iznosi ukupno 61.541,10 kn umjesto upisanih 52.801,10 kn. Iz
navedenog proizlazi i pogreška u Ukupnom zbroju radnog lista Elektro gdje zbroj iznosi
ukupno 1.491.670,25 kn umjesto upisanih 1.482.930,25 kn.
Prihvaćamo ispravljeni troškovnik sa novom cijenom, pri čemu nova cijena kompletne
ponude nakon ispravka računske greške iznosi:
Cijena bez PDV-a: 9.690.390,44 kn
PDV: 2.422.597,61 kn
Sveukupno s PDV-om: 12.112.988,05 kn
Lijep pozdrav,
U Splitu, 05.06.2019.g.
Direktor:
Tomislav Albini, dipl.ing.građ.

____________________________
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