
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIB lK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 351-02115-01101
UR-BROJ: 2133/21-01-15-14
U Ribniku, dana 20. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 3l. i članka 33. Odluke o provedbi postupaka javne nabave
bagatelne vrijednosti ("Glasnik Karlovačke županije" broj 68114), točke 9. Poziva za dostavu
ponuda od 27. srpnja 2015. godine, članka 3l. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke
županije" broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 17. redovnoj sjednici
održanoj 20. kolovoza 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o poništenju postupka

bagateine nabave
- mobilno reciklažno dvorište

NIZP -13, redni broj 2. iz Plana nabave

Članak 1.

1. Podaci o naručitelju:

Općina Ribnik, Ribnik 4/a, Ribnik, 47 271 Netretić, OlB: 76454200013.

2. Predmet bagatelne nabave za koji se donosi odluka o poništenju:,

Mobilno reciklažno dvorište.

Poništava se postupak bagatelne nabave - mobilno reciklažno dvorište, NIZP - 13, redni broj
2. iz Plana nabave.

3. Obrazloženje razloga poništenja:

Sukladno Odluci o početku postupka bagatelne nabave, NIZP - 13, redni broj 2. iz Plana
nabave ("Glasnik Karlovačke županije" broj 2212015), proveden je postupak bagatelne
nabave po predmetu nabave "Mobilno reciklažno dvorište", sa procijenjenom vrijednošću
nabave 98.000,00 kuna bez PDV-a. Pozivom za dostavu ponuda od 27. srpnja 2015. godine
utvrđen je rok za dostavu ponuda 17.8.2015. godine do 14:00 sati, a javno otvaranje ponuda
započelo je istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. U provedbi bagatelne nabave
utvrđene su proceduralne pogreške, jer ponuda tvrtke Tehnix iz Donjeg Kraljevca, a koja je
prispjela na vrijeme, nije uopće razmatrana.
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Nadalje, iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 351-02115-01/01, UR-BROJ:
2133/21-01-15-13 od 17. kolovoza 2015. godine, utvrđeno je da niti jedna od dvije
dostavljene i razmatrane ponude nije valjana. Slijedom navedenog, a sve temeljem odredbi
članka 30. točke 2., točke 3. i točke 10. i odredbi članka 31. stavak 1 i 2. točke 2. Odluke o
provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti ("Glasnik Karlovačke županije broj
68114), te točke 9. Poziva za dostavu ponuda od 27. srpnja 2015. g. odlučeno je kao u točci 2.
ovog članka.

Članak 2.

Ova Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda, KLASA: 351-02115-01101, UR-BROJ: 2133/21-01-15-13 od 17. kolovoza
2015. godine, dostaviti će se ponuditeljima na dokaziv način.

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se na internetskoj stranici Općine Ribnik www.ribnik.hriu
"Glasniku Karlovačke županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar
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