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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI ĐURĐ 
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja i 

vrednovanja ponuda za održavanje 

nerazvrstanih cesta u 

zimskim uvjetima – zimska služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 363-02/20-04/2 

URBROJ: 2186-21-04-20-3 

Sveti Đurđ, 25.05.2020. 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 

68/18., 110/18. i 32/20) i članaka 18. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području 

Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 77/19.) i članka 40. Statuta 

Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 32/09, 21/13, 70/13, 105/18, 

15/19 – pročišćeni tekst) Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja i vrednovanja 

ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba, sastavlja 

sljedeći 

 

 

Z A P I S N I K 
O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PRISTIGLIH PONUDA 

 

na dan 25.05.2020. god. s početkom u 10:00 sati 

u prostorijama Općine Sveti Đurđ 

 

 

Nazočni članovi Povjerenstva: 

1. Damir Grgec – predsjednik, 

2. Zoran Kunić – član, 

3. Davor Kraljić – član. 

 

Utvrđuje se prisutnost svih članova Povjerenstva. 

 

Konstatira se da se pregled ponuda nije ranije obavio zbog donesenih mjera i  predostrožnosti 

zbog pandemije COVID-19. 

 

1. Predmet javnog poziva: 

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Đurđ u zimskim uvjetima – 

zimska služba, a prema dokumentaciji za javni poziv. 

  

2. Vrsta postupka javnog poziva: 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na području Općine Sveti Đurđ 
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(KLASA: 363-02/20-04/2, URBROJ: 2186-21-04-20-1 od 17.01.2020.) – objavljen u 

Regionalnom tjedniku br. 818, dana 21. siječnja 2020. godine. 

 

3. Mjesto, datum i vrijeme početka otvaranja ponuda: 

Općina Sveti Đurđ – ured načelnika, 25. svibnja 2020. godine u 10,00 sati 

 

4. Povjerenstvo utvrđuje: 

 broj pristiglih ponuda: jedna (1) 

 ponuda je pristigla u roku sukladno Javnom pozivu 

 

5. Provjera sadržaja i oblika ponude: 

a) Obrt za prijevoz i zemljano-građevinske radove vl. Zlatko Tuksor 

Preloška 32 

42 233 Sveti Đurđ 

OIB: 29924584911 

 

 ponuda je neotvorena, zaprimljena u JUO 05.02.2020. god., 

 ponuda se otvara u 10:10 sati, 

 ponuda je potpisana te sadrži pečat, 

 obrt zastupa vlasnik Zlatko Tuksor, 

 ponuda sadržava sve stavke sukladno Javnom pozivu, 

 ponuditelj svojom ponudom nudi: 

 
Rd. 
br. 

OPIS Jedinična cijena 
u kn 

Iznos PDV-a u kn Ukupna cijena s PDV-om 

1. Cijena ponude 
po 1 satu rada 

____ ____ ____ 

1.a. Razgrtanje 
snijega -  

rad kamiona s 
ralicom 

Iznos brojkama: 

300,00 

Iznos brojkama: 

75,00 

Iznos brojkama: 

375,00 

Iznos slovima: 
 

tristokunainulalipa 

Iznos slovima: 
 

sedamdesetpetkunainulalipa 

Iznos slovima: 
 

tristosedamdesetpetkunainulalipa 

1.b. Razgrtanje 
snijega -  

rad rovokopača 

Iznos brojkama: 

250,00 

Iznos brojkama: 

62,50 

Iznos brojkama: 

312,50 

Iznos slovima: 
 

dvjestopedesetkunainulalipa 

Iznos slovima: 
 

šezdesetdvijekuneipedesetlipa 

Iznos slovima: 
 

tristodvanaestkunaipedesetlipa 

 

 uz ponudu je priložena sva potrebna dokumentacija i to: 

- dokaz pravne i poslovne sposobnosti, 

- dokaz o nekažnjavanju, 

- dokazi financijske sposobnosti, 

- dokazi tehničke i stručne sposobnosti. 

 dokumentacija uz ponudu je sukladna Javnom pozivu, 

 

Ponuda zadovoljava sve kriterije te ispunjava uvjete iz javnog poziva. 
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6. Povjerenstvo konstatira: 

 najpovoljniji ponuditelj biti će odabran prema kriterijima iz Javnog poziva, odnosno 

prema najpovoljnijoj ponudi - najniža cijena uz uvjet da ponuditelj zadovoljava sve 

elemente dokaza o sposobnosti, 

 ovaj Zapisnik o radu Povjerenstva dostavit će se Općinskom načelniku koji isti 

dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje, 

 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o odabiru 

Ponuda sposobnog ponuditelja Obrt za prijevoz i građevinsko-zemljane radove vl. Zlatko 

Tuksor, Preloška 32, 42 233 Sveti Đurđ, je odabrana, jer je nakon otvaranja, pregleda i ocjene 

pristigle ponude zaključeno da je ta ponuda jedina pristigla na Javni poziv, sukladna je 

uvjetima iz Javnog poziva, prihvatljiva je, prikladna i sadrži najniži iznos cijena komunalnih 

radova. 

 

8. Primjedbe na zapisnik 

Prije zaključenja zapisnik je pročitan nazočnim osobama na koji iste nisu imale primjedbi. 

 

9. Zapisnik zaključen 

Zapisnik je zaključen 25. svibnja 2020. godine u 10:30 sati, a isti je pisan u dva primjerka od 

kojih svaki sadrži tri stranice. 

 

 

Vlastoručni potpisi članova Povjerenstva: 

 

1. Damir Grgec _____________________ 

 

2. Zoran Kunić ______________________ 

 

3. Davor Kraljić _______________________ 


