
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA CETINGRAD
URED OPĆINSKOG NAČELNIKA

Klasa: 022-05/19-01/08
Ur.broj: 2133-07/19-01
Cetingrad, 07. veljače 2019. godine

Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br.
09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik
Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načelnica donosi sljedeću

ODLUKU
o početku jednostavne nabave

Članak 1.

Podaci o javnom Naručitelju: Općina Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 2, 47222
Cetingrad, tel: 047/781-002

Članak 2.
Odgovorna osoba Naručitelja: Općinska načelnica, Marina Kalić

Članak 3.
Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i opremanjem zgrade DVD-
a Cetingrad sa dogradnjom garaže za smještaj vozila

Članak 4.
Evidencijski broj nabave: 43/19

Članak 5.
Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kuna bez PDV-a

Članak 6.
Izvor planiranih sredstava: Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine
Cetingrad na poziciji 421494.



Ćlanak 7.
Ovom Odlukom imenuje se stručno povjerenstvo u postupku jednostavne nabave u
sljedećem sastavu:
1. Marina Kalić - predsjednik
2. Osman Mušić - član
3. Tomislav Medved - član

Obveze i ovlasti stručnog povjerenstva su sljedeće:

- priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave,
potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija,
ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,

- provedba postupka jednostavne nabave: slanje Poziva za dostavu ponuda gospodarskim
subjektima na dokaziv način, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir
i uvjetima propisanim dOkumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje
postupka.

Stručno povjerenstvo Naručitelja za svoj rad odgovara odgovornoj osobi Naručitelja.

Ćlanak 8.
Poziv za dostavu Ponuda uputit će se sljedećim ponuditeljima:

1.URED OVLAŠTENOG INŽENJERA VELJKO ZIMONIĆ, Ulica Bernarda Vukasa 45,
10 000 Zagreb
2.B - projekt d.o.o., Franjevačka ulica kbr. 19,43000 Bjelovar
3.INŽENJERSKI URED BANAJ d.o.o., Ivana Gundulića 1,44250 Petrinja

Ćlanak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


