UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/14-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-15-5
PULA, 29. 5. 2015. god.

ZAPISNIK
sa 24. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe
Vila Maria, Pula, Šišanska 2, dana 29. 5. 2015. god.
Predsjednik Upravnog vijeća Doma Vinko Knez je dana 29. 5. 2015. god. održao telefonsku sjednicu Upravnog vijeća,
na kojoj su sudjelovali slijedeći članovi Upravnog vijeća:
1. Vinko Knez
- prdsjednik UV
2. Elis Strmotić
- zamjenica predsjednika
2. Ivka Vlahović
- član
3. Valter Žgaljardić
- član
Iz opravdanih razloga na sjednici nije sudjelovao:
1. Ivica Krajcar
- član

Dnevni red:
1. Suglasnost ravnateljici Doma za nabavu tri klima uređaja koji će se ugraditi na III katu Doma, s
najpovoljnijim ponuditeljem LALIĆ COMMERCE d.o.o. CERNA.
Ad. 1.
Upravno vijeće je na prethodnoj (23.) sjednici Upravnog vijeća dalo suglasnost ravnateljici za ugovaranje
ugradnje pet klima uređaja na III katu Doma sa najpovoljnijim ponuditeljem LALIC COMMERCE d.o.o. CERNA.
Prošle godine su temeljem Programa javnih potreba gradova i općina u Istarskoj županiji nabavljena dva klima
uređaja, a za preostala tri klima uređaja koja bi se trebala ugraditi, ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da da svoju
suglasnost za njihovu nabavu, od ponuditelja LALIC COMMERCE d.o.o. CERNA, koji će ih i ugraditi (suglasnost na
prethodnoj sjednici), a čija je ponuda od tri prikupljene najpovoljnija.
Na naš upit ponude su dostavila tri ponuditelja:
1. LALIC COMMERCE d.o.o. CERNA, sa iznosom ponude od 9.000,00 kn sa PDV-om (za 3 klime)
2. ELEKTROOPREMA BADOVINAC d.o.o., SISAK, sa iznosom ponude od 3.900,00 sa PDV-om (za 1 klimu)
3. Obrt za trgovinu i usluge ČOLAK, RIJEKA, sa iznosom ponude od 10.797,00 sa PDV-om (za 3 klime)
Usporedbom pristiglih ponuda, utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda ponuditelja LALIĆ COMMERCE d.o.o.
CERNA, te se predlaže da se od istog ponuditelja nabave spomenuta tri klima uređaja.
Zaključak:
Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na telefonskoj sjednici, jednoglasno su dali suglasnost ravnateljici
Doma za nabavu tri klima uređaja koja će se ugraditi na III katu Doma, od najpovoljnijeg ponuditelja LALIĆ COMMERCE
d.o.o. CERNA.
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