IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana
OIB: 56516458170
Flanatička 29
52100 Pula, Hrvatska
Tel: 052 351 474
IKA: 29/2019
Pula-Pola, 23. travnja 2019.

Temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (IKA: 80/2015
od 1. kolovoza 2015., dalje u tekstu: Pravilnik), ovlaštena predstavnica naručitelja sastavlja
sljedeći

ZAPISNIK
o otv aranju, pregledu i ocjeni ponude

1. Naziv i sjedište naručitelja:
IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana, 52100 Pula, Flanatička 29
Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica, Aleksandra Vinkerlić
2. Mjesto otvaranja ponuda, datum i vrijeme:
Pula, 23. travnja 2019.
3. Predmet nabave:
Intelektualne i osobne usluge provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Istrapedia“.
4. Evidencijski broj nabave:
1-19-BV
5. Ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja:
Aleksandra Vinkerlić, Isabelle Vidajić
6. Pristupa se otvaranju ponude. Za otvorenu ponudu utvrđuje se slijedeće:
R.
Broj i datum
Naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja
Cijena ponude
br
ponude
Istarsko povijesno društvo
– Societa’ Storica Istriana
Ponuda br. 01-19
I. M.Ronjgova 1
1.
80.000 kn
52100 Pula
OIB: 91656104495

Ukupna cijena
ponude

80.000 kn

7. Pregled i ocjena ponuda
Gospodarski subjekt

Gospodarski subjekt

Gospodarski subjekt

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
Potvrda porezne uprave o stanju
duga
Dokaz financijske sposobnosti
Dokaz tehničke sposobnosti
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Izjava o dostavi jamstva za uredno
ispunjenje ugovora za slučaj povrede
ugovornih obveza
Ostali uvjeti
OCJENA PONUDE
Valjana/nije valjana – ponuda je valjana

8. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama, ako ih je bilo:
/
9. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:
Predlaže se donošenje Odluke o odabiru ponude gospodarskog subjekta: Istarsko povijesno društvo – Societa’ Storica
Istriana, I. M.Ronjgova 1, 52100 Pula, OIB: 91656104495 za nabavu Intelektualnih i osobnih usluga provedbe
aktivnosti u sklopu projekta „Istrapedia“.
10. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda:
23.travnja 2019.
11. Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:
Aleksandra Vinkerlić
Isabelle Vidajić

Zapisničarka:
Aleksandra Vinkerlić

