
  Jednostavna nabava 

 

Obrazac - Prihvat ponude vrijednosti do 9.290,60 €/70.000,00 kn  

Naručitelj: OPĆINA RUŽIĆ 
OIB: 66249930068 
Put kroz Gradac 25 
22322 Ružić 

KLASA: 406-02/23-01/1 
URBROJ: 2182-8-01-23-8 
Gradac, 18. siječnja 2023. godine 
 

Na temelju članka 42. Statuta Naručitelja, Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko- 

kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić, dana 18. siječnja 2023. godine, donosi 

ODLUKU O ODABIRU 
Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljana ponuda za nabavu robe: Nabava higijenskih 
potrepština – projekt „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza III“, za potrebe Naručitelja odabire 
se  ponuda ponuditelja DALMAT d.o.o. , Murvica IK 2A, 23000 Zadar. 

Ova nabava se financira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: 
UP.02.1.1.16.0362, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. 

PODACI O PONUDITELJU I PONUDI 
Naziv - DALMAT d.o.o. 
Sjedište - Murvica IK 2A, 23000 Zadar 
OIB: - 96679371567 
Cijena ponude [u € bez PDV-a] - 7.377,60 € 
Porez na dodanu vrijednost [u €] - 1.844,40 € 
Ukupna cijena ponude ( u €) - 9.222,00 € 
 
Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude. 

Obrazloženje 

za nabavu robe: Nabava higijenskih potrepština – projekt „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza 
III“, za potrebe Naručitelja u određenom roku pristigle su 4 (četiri)  ponude.  
Ponuda ponuditelja DALMAT d.o.o. , Murvica IK 2A, 23000 Zadar, u Postupku otvaranja, pregleda i 
ocjene ponuda, KLASA: 406-02/23-01/1, URBROJ: 2182-8-03-23-7 od 18. siječnja 2023. godine, 
utvrđena je kao ponuda sa najnižom cijenom, a time i najpovoljnijom ponudom te se predlaže odabir 
iste. 
Procijenjena vrijednost nabave je niža od vrijednosti za koju je propisana primjena Zakona o javnoj 
nabavi te se na ovaj postupak nabave ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 
Odluka o prihvatu ponude je konačna i na nju se ne može uložiti žalba Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka jednostavne nabave. 

 
   NAČELNIK OPĆINE : 

Dalibor Durdov 
 
 
 
 
DOSTAVITI:  

1. Svi ponuditelji, 
2. Pismohrana, ovdje. 

 


