
                   
 REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO 

       U PAZINU 
       Pazin, Narodnog doma 2B 
 
Broj: A-26/2022-13 
Pazin, 17. veljače 2022. 
 

Na temelju čl. 53. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 
67/18) te temeljem čl. 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u 
Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu broj R-213/2019-1 od 05. prosinca 
2019., općinska državna odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu, 
dana 17. veljače 2022. donosi slijedeću  
 

 
ODLUKU - OBAVIJEST 

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
 
 
I. U postupku jednostavne nabave roba i usluga dostave uredskog materijala i 
sredstva za čišćenje evidencijski broj A–26/2022, odabrana je ponuda ponuditelja 
I.Vem d.d.o. Pula. Vrijednost ponude bez PDV-a i PPMV-a i drugih troškova i davanja 
iznosi 54.071,65 kuna. 
 
II.  Objavom ove odluke na mrežnoj stranici naručitelja (dorh.hr) uz istodobno 
dostavljanje ove Odluke ponuditeljima, naručitelj Općinsko državno odvjetništvo u 
Pazinu i ponuditelj I.Vem d.d.o. Pula stječu uvjete za sklapanje ugovora o nabavi 
roba i usluga dostave uredskog materijala i sredstva za čišćenje. 
 
III. Protiv ove odluke ponuditelji nemaju pravo na pravni lijek. 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
U postupku jednostavne nabave roba i usluga dostave uredskog materijala i 

sredstva za čišćenje evidencijski broj A–26/2022, naručitelj Općinsko državno 
odvjetništvo u Pazinu, Narodnog doma 2b, Pazin, OIB:44887120463, zatražilo je 
ponudu od 3 ponuditelja i to od: I.Vem d.o.o. Pula, Aurea d.o.o. Pula i Pajo d.o.o. 
Pula.  

 
Pozivi za dostavu ponude upućeni su poštom i elektroničkim putem na adrese 

navedenih gospodarskih subjekata dana 27. siječnja 2022. 
 
  Rok za dostavu podataka bio je 10. veljače 2022. do 15,00 sati. U roku za 
dostavu ponuda zaprimljene su tri ponude slijedećih ponuditelja: 

1. I.Vem d.d.o. Pula  
2. Aurea d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, Pula  



3. Pajo d.o.o. Pula 
 

Nakon otvaranja ponuda dana 11. veljače 2022., te pregleda i ocjene ponuda, 
uzimajući u obzir kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, utvrđeno je da ponuda 
ponuditelja I.Vem d.d.o. Pula, zaprimljena 10. veljače 2022., ispunjava sve tražene 
uvjete i ekonomski je najpovoljnija ponuda. Vrijednost ponude bez PDV-a iznosi za 
Grupu 1 - 44.096,05 kn, za Grupu 2 - 9.975,60 kn, odnosno ukupno 54.071,65 kn. 

 
 Slijedom navedenog, odlučeno kao izreci ove Odluke. 
 
 

OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
Kristina Baćac 

 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. I.Vem d.d.o. Pula, e-mailom,   
2. Aurea d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, Pula, e-mailom,  
3. Pajo d.o.o. Pula, e-mailom,  
4. Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola, e-mailom.  
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