
MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT 

Stjepana Gunjače b.b.

21000 Split

Split, 25. srpnja 2014. 

Urbroj: 18-01/236/2014-7

Na temelju članka 33. i 34.  Pravilnika  o javnim nabavama male vrijednosti (6/2014) i članka 
18. stavak 1. točka 22. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split  (4/2014), ravnatelj 
Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split donosi

O D L U K U

O  ODABIRU  PONUDITELJA

 1). Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split, OIB: 
88269740410, proveo je postupak javne nabave male vrijednosti za zaštitarske usluge za razdoblje od 
1. kolovoza 2014. godine do 31. srpnja 2015. godine, pod evidencijskim brojem N-Mv-Us-1/2014, a 
zahtjev za prikupljanjem ponuda objavljen na internetskim stranicama javnog naručitelja www.mhas-
split.hr 10. srpnja 2014.

 2). Ovlašteni predstavnici naručitelja izvršili su otvaranje ponuda te njihov pregled i ocjenu i 
predložili su ravnatelju odabir ponuditelja. 

 3). Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave iz točke 1. izreke odabire se ponuda 
ponuditelja Sokol-Marić d.o.o. Trg maršala Tita 8/II, 10000 Zagreb, OIB: 11543074213  sa cijenom 
od 138.075,00 kn bez  PDV, a 172.593,75 kn s PDV. 

 4). S odabranim ponuditeljem sklopit  će se ugovor o izvršenju zaštitarskih usluga za razdoblje 
od 1. kolovoza 2014. godine do 31. srpnja 2015. godine.

O b r a z l o ž e n j e
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 1). Na internetskim stranicama Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split  www.mhas-
split.hr 10. srpnja 2014. godine objavljen je zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave 
male vrijednosti za zaštitarske usluge za razdoblje od 1. kolovoza 2014. godine do 31. srpnja 2015. 

 U otvorenom roku do 21. srpnja 2014. u 12:00 sati dostavljena  je ponuda društva Sokol-Marić 
d.o.o, Trg maršala Tita 8/II, 10000 Zagreb.  

 2). Ovlašteni predstavnici naručitelja otvorili su 21. srpnja 2014. godine u 12:00 sati 
dostavljenu ponudu.  

 3). Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja izvršili su 25. srpnja 2014. godine pregled i ocjenu 
ponude. Utvrdili su ispunjavanje uvjeta iz ponudbene dokumentacije i prihvatljivost cijene  od 
138.075,00 kn bez  PDV, a 172.593,75 kn s PDV. 

         

          Ravnatelj:

          Dr. sc. Ante Milošević
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