
 
 

Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (IBRD zajam broj 8900-HR) između Republike Hrvatske 

i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog 

sustava zemljišne administracije (NN MU br.: 1/2019), Jedinica za provedbu projekta objavljuje: 

 

 

Obavijest o dodijeli ugovora 

Nabava prijenosnih računala i usmjernika za rad 

zemljišnoknjižnog sustava 
 

U sklopu dodatnog financiranja Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne 

administracije (IBRD zajam br. 8900-HR), u ime Ministarstva pravosuđa i uprave, Jedinica za 

provedbu projekta je u Narodnim novinama br. br. 86/2020 od 24. srpnja 2020. i na internetskim 

stranicama Projekta objavila natječaj za Nabavu prijenosnih računala i usmjernika za rad 

zemljišnoknjižnog sustava, br.: MOJ/ILAS AF-A6.1.2/NCB/20/63. 

Nadmetanje je provedeno kao domaći otvoreni postupak nadmetanja korištenjem Poziva na dostavu 

ponuda (PDP) (eng. RFB - Request for Bids) kako je navedeno u „Propisima o nabavi za 

Zajmoprimce IPF-a„ Svjetske banke, koje je Banka objavila u srpnju 2016, revidirana u studenom 

2017. godine (“Propisi o nabavi”) i bio je otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kao što je to 

navedeno u Propisima.  

 

Naziv i adresa naručitelja 

Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb 

Uspješni ponuditelj 

Naziv uspješnog ponuditelja: KING ICT d.o.o. 

Adresa ponuditelja: Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb 

Iznos pročitan na otvaranju ponude (s PDV-om): 1.234.879,13 HRK 

Iznos za ocjenjivanje ponude (s PDV-om): 1.234.879,13 HRK 

Iznos ugovora (s PDV-om): 1.234.879,13 HRK 

Trajanje ugovora: 45 kalendarskih dana 

Opseg dodijeljenog ugovora: 

Nabava 200 prijenosnih računala i 2 

usmjernika za zemljišnoknjižne odjele i 

Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude i cijene njihovih ponuda kako su 

pročitane naglas tijekom otvaranja ponuda i ocijenjene cijene 

Naziv ponuditelja:  
Iznos pročitan na otvaranju 

ponude (s PDV-om) 

Iznos za ocjenjivanje ponude 

(s PDV-om): 

COMBIS d.o.o. 1.235.680,38 HRK 1.235.680,38 HRK 



Odbijene ponude 

Nema 

  

 

Kontakt podaci Projekta:  

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Projekt implementacije integriranog  

sustava zemljišne administracije  

Ulica grada Vukovara 49, Soba 703 

10000 Zagreb, Hrvatska 

  

 

E-mail: tender@zikprojekt.hr  

Web stranica: www.uredjenazemlja.hr  
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