REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 61. Statuta Općine Veliki Grđevac („Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac“
br. 5/13) i članka 6. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Općine
Veliki Grđevac u daljnjem tekstu: „Pravilnik“, Općinski načelnika Općine Veliki Grđevac dana 13. rujna
2019. godine, donio je
ODLUKU
o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka jednostavne nabave za projekt „Gradnja punionice za vozila na
električnu energiju“
Članak 1.
Ovom Odlukom započinje postupak i imenovanje stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
jednostavne nabave za projekt „Gradnja punionice za vozila na električnu energiju“ u Velikom Grđevcu,
ulici, Hrvatskih branitelja bb., a koje je nužno izvesti u skladu s Elektrotehničkim projektom punionice
električnih vozila br. 117/2019, koji se sufinanciraju sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i sredstvima općinskog proračuna Općine Veliki Grđevac.
Javni naručitelj jednostavne nabave je Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, OIB: 17144240786.
Postupak jednostavne nabave provodi Jedinstveni upravni odjel.
Predmet jednostavne nabave: „Gradnja punionice za vozila na električnu energiju“ u Velikom
Grđevcu, ulici, Hrvatskih branitelja bb., kčbr. 321/71 k.o. Veliki Grđevac
Procijenjena vrijednost jednostavne nabave: iznosi 240.000,00 kuna (bez PDV- a).
Financijska sredstva za jednostavnu nabavu planirana su u Proračunu Općine Veliki Grđevac za
2019. godinu te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( Ugovor reg.broj 20198/002514)
Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika.
Jednostavna nabava planirana je u Planu nabave za 2019. godinu,
Evidencijski broj nabave: PJN-12/19
Kriterij odabira u ovom postupku jednostavne nabave je prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda
prema traženim uvjetima i zahtjevima u dokumentaciji za nadmetanje, s najnižom ponuđenom cijenom.
Početak i rok završetka nabave: 30 dana od primitka ponuda
Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana prijama poziva za dostavu ponude ili objave na
internetskoj stranici Općine Veliki Grđevac.
Uz poziv za dostavu ponuda potencijalnom isporučiteljima usluge biti će dostavljeni i dostupni na
web stranici Općine Veliki Grđevac obrazac prijave i troškovnika bez cijena.
Po Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja zaključit će se ugovor o izvođenju radova.

Članak 2.

Na dostavu ponuda pozvat će se sljedeći gospodarski subjekti:
1. EUROKOD PISAČIĆ d.o.o., Rudeška cesta 16, 10110 Zagreb, e-mail: eurokod@eurokod.hr
2. ELTERM d.o.o., Industrijski park bb, 35400 Nova Gradiška, e-mail: info@elterm.hr
3. TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o., Kranjčevićeva 25, 10000 Zagreb, e-mail:
copyservis@copyservis.hr
Sukladno članku 10. Pravilnika, poziv se istovremeno objavljuje na internetskoj stranici
Općine.
Članak 3.
U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) u ovom postupku jednostavne nabave
imenuju se:
1. Igor Đurek, voditelj Povjerenstva
2. Drago Trošćan - član
3. Robert Vuković – član.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je općinski načelnik Marijan Dautanac.
Članak 5.
Zadaća Povjerenstva je priprema i provedba postupka jednostavne nabave sukladno članku 11.
Pravilnika, izrada potrebne dokumentacije za nabavu, izrada i slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje,
pregled i ocjena ponuda, rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir, predlaganje donošenja odluke o
odabiru ili odluke o poništenju te obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom glasniku Općine
Veliki Grđevac.
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