
Na temelju članka 85. i 197. Zakona o javnoj nabavi, Nastavni zavod za javno zdravstvo 

Brodsko – posavske županije zastupan po ravnatelju izv.prof. prim. dr. sc. Ante Cvitković, dr. 

med., dana 09. prosinca 2019. godine donosi slijedeću: 

 

INTERNU ODLUKA O POKRETANJU OTVORENOG POSTUPKA 

 NABAVE za predmet nabave: Uredski materijal 

EMV-01/20 

 

I. Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije iz Slavonskog Broda, 

ul. Vladimira Nazora 2A, MBS: 0623857, OIB 14861822643 započinje otvoreni postupak 

nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Uredski materijal, za procijenjenu vrijednost 

nabave u iznosu od 205.000,45 hrvatskih kuna. Postupak se pokreće nakon obavijesti 

osnivaču Brodsko – posavskoj županiji o nedostatku uredskog materijala potrebnog za 

redovito poslovanje Zavoda, nakon što osnivač od srpnja ove godine nije proveo objedinjenu 

javnu nabavu uredskog materijala za proračunske korisnike. 

II. Imenuju se ovlaštene osobe naručitelja u postupku jednostavne nabave kao stručno 

povjerenstvo za provedbu postupka  kako slijedi:               

                        1. Marija Vukelić, dipl.iur.  

 2. Marija Jukić 

 3. Nataša Miletić 

Obveze i ovlasti ovlaštenih osoba naručitelja: 

 - priprema postupka  nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet   

              nabave potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih  

     specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu 

   nabavu, 

 - provedba otvorenog postupka: slanje i objava Dokumentacije za nadmetanje u EOJN 

i web stranici Naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju 

ponuda, pregled i ocjena ponuda, odabir  najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim 

dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni 

ponuda, rangiranje  ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, odabir najpovoljnije ponude 

sukladno   kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za  

prikupljanje  ponuda ili poništenje postupka.   

III. Utvrđuje se odgovorna osoba javnog naručitelja kako slijedi: 

Izv.prof. prim. dr. sc. Ante Cvitković, dr. med., ravnatelj Nastavnog zavoda za javno 

zdravstvo Brodsko – posavske županije.  

V. Ostale sposobnosti ponuditelja  određene su u Dokumentaciji za nadmetanje. 

 

U Slavonskom Brodu, 09. prosinca 2019. godine  

Broj: 01-2467/01-2019      

                  Ravnatelj:  

Dostaviti:               izv.prof.prim. dr. sc. Ante Cvitković,dr.med.

  

1.) pismohrana      


