
 
 

 

POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)  

Nabava: Nabava zamjene rasvjete, zamjene lokalne rasvjete i ugradnje novih kontrolnih brojila  

Evidencijski broj nabave: EV 03 

Temeljem Dodatka 2. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Poziva 

„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim 

industrijama“ sa specifičnim ciljem 4b1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., 

(referentni broj poziva KK.04.1.1.01), društvo E.G.O. Elektro-komponente d.o.o., Radnička cesta 115, 

10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 67983870211 kojeg zastupaju Domagoj Matasić, predsjednik uprave i 

Hrvoje Mršić član uprave, donosi sljedeću:  

O D L U K U  O  O D A B I R U  N A J P O V O L J N I J E  
P O N U D E  

 

I. U postupku NOJN nabave „Nabava zamjene rasvjete, zamjene lokalne rasvjete i ugradnje 

novih kontrolnih brojila“, evidencijski broj nabave EV 03; datum objave nabave: 12. 

kolovoza 2019. godine Naručitelja E.G.O. Elektro-komponente d.o.o., Radnička cesta 115, 

10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 67983870211  (dalje: „Naručitelj“), temeljem prijedloga 

Odbora za nabavu danog u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od dana 11. listopada 

2019. godine, odabire se ponuda Ponuditelja  

 

REFLECTA INTELIGENTNI SISTEMI d.o.o., Puškarićeva 77a, 10250 Lučko, Zagreb, Hrvatska, 

OIB: 87218912551 

 

budući da predmetna ponuda na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda ispunjava sve 

uvjete tražene Dokumentacijom o nabavi te ista predstavlja ekonomski najpovoljniju 

ponudu. 

 

II. Ukupna vrijednost odabrane ponude iznosi 566.370,88 kuna bez PDV-a.  
 

Obrazloženje  
 

Naručitelj je dana 12. kolovoza 2019. godine objavio Obavijest o nabavi predmeta Nabava zamjene 

rasvjete, zamjene lokalne rasvjete i ugradnje novih kontrolnih brojila, Evidencijski broj nabave EV 03. 

Obavijest o nabavi te Dokumentacija za nadmetanje (dalje u tekstu: „DZN“) objavljeni su na 

internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr.  



 
Tijekom postupka NOJN nabave zaprimljene su 2 (dvije) ponude: ponuda Ponuditelja REFLECTA 

INTELIGENTNI SISTEMI d.o.o., Puškarićeva 77a, 10250 Lučko, Zagreb, Hrvatska, OIB: 87218912551 

(dalje: Ponuditelj 1) i ponuda Ponuditelja HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o., Trg Svetog Križa 4, 

10314 Križ, Hrvatska, OIB: 96719640881. 

 

U tijeku postupka pregleda i ocijene zaprimljenih ponuda utvrđeno je da ponuda Ponuditelja 1 

udovoljava svim uvjetima propisanima u DZN. U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je kako 

ne postoje razlozi za isključenje ponude Ponuditelja 1. Utvrđeno je da ta ponuda udovoljava svim 

formalnim i materijalnim uvjetima propisanima u DZN. Ponuda sadrži sve priloge koji su u potpunosti i 

pravilno popunjeni te je Ponuditelj 1 dokazao postojanje svih uvjeta sposobnosti propisanih DZN.  

S obzirom da su ispunjeni svi uvjeti za odabir ponude Ponuditelja 1, odlučeno je kao u točci I. izreke 

ove Odluke.  

U Zagrebu, 11. listopad 2019. godine 

Pouka o pravnom lijeku: Ponuditelj, odnosno gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu u roku za 

dostavu ponuda može podnijeti obrazloženu predstavku na Odluku o odabiru Naručitelja u roku od 8 

(osam) dana od dana primitka Odluke. Predstavka nema odgodni učinak.  

 

 

Domagoj Matasić, predsjednik uprave 

 

 

 

Hrvoje Mršić, član uprave 

 

 

Dostaviti: 

- Odabranom Ponuditelju: REFLECTA INTELIGENTNI SISTEMI d.o.o., uz Zapisnik o otvaranju i 

ocjeni ponuda  

- Ponuditelju HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o. uz Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda  

 


