REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 021-01/17-01/276
Ur.broj: 2147/03-02-01-17
Brela, 13.03.2017. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka
nabave bagatelne vrijednosti u općini Brela ( „Glasnik – službeno glasilo Općine Brela br. 06/14 ),
Općinski načelnik Općine Brela donosi

ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za:
Radovi na uređenju dijela šetnice od lučice Soline prema uvali Loznica
Članak 1.
Podaci o Naručitelju:
Općina Brela, Trg žrtava domovinskog rata 1, 21322 Brela, OIB:48917268071
- Odgovorna osoba: Općinski načelnik Stipe Ursić
Članak 2.
Predmet nabave:
Radovi na uređenju dijela šetnice od lučice Soline prema uvali Loznica
( Ev.br.: BN 13/2017).
Evidencijski broj nabave: BN 13/2017

Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku je 350.000,00
kn ( bez poreza na dodanu vrijednost ).
Članak 4.
Izvor financiranja: Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine
Brela za 2017. godine.

Članak 5.
Popis gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv za dostavu ponuda: Sukladno članku
15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabave robe i usluga procijenjene vrijednost manju od
200.000,00 bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i nabavu radova procijenjene vrijednosti
500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) javni naručitelj nije obavezan provoditi
postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 12. Pravilnika o
provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u općini Brela od ( „Glasnik – službeno glasilo
Općine Brela br. 06/14 ), nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
100.001,00kn, Naručitelj provodi pozivom Načelnika za dostavu ponude od tri (3) gospodarska
subjekta.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje poziv:
1. Obrt za građevinarstvo „Raškić“, Podbablje Gornje, Svetog Šimuna 60, 21262 Kamenmost,
2. Patrlji d.o.o., Botuška 22, 21 262 Kamenmost, OIB: 11170922230,
3. Građevno Zec d.o.o., Oca Gabrića 16, 21 000 Split, OIB: 09245524187
Članak 6.
U Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave imenuju se:
1. Viktor Mužinić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – predsjednik povjerenstva
2. Matko Ursić, računovodstveni referent – član povjerenstva
3. Ante Kristić, stručni suradnik za ekonomsko – financijske poslove – član povjerenstva
Članovi Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave koordiniraju pripremu i provođenje
postupka jednostavne nabave, sudjeluju u postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te
obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom jednostavne nabave.
Članak 7.
Rok za dostavu ponuda: 27.03.2017. godine do 10:00 sati ( bez obzira na način dostave ), a
ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA BRELA, TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 1,
21 322 BRELA.
Datum otvaranja ponuda: 27.03.2017. godine u 10:00 sati, istodobno s istekom roka za dostavu
ponuda u Općinskoj vijećnici Općine Brela.
Otvaranje ponuda je javno i na njemu smiju biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge
osobe, međutim pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni
predstavnici Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja prije
početka otvaranja moraju Naručitelju dati svoje ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju
ponuda, potpisano od strane odgovorne osobe ponuditelja. Ukoliko je osoba koja je nazočna na
javnom otvaranju ponuda ujedno i ovlaštena osoba ponuditelja upisana u sudski ili obrtni registar,
tada ista Naručitelju može umjesto ovlaštenja dati Rješenje o registraciji ili obrtnicu.
Članak 8.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža cijena.
Članak 9.

Naručitelj zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti nadmetanje prije njihovog prihvaćanja i
pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Članak 10.
Protiv Odluke općinskog načelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja moguće je pokrenuti
sudski spor, koji ne utječe na nastavak postupka nabave kao ni na ugovaranje i izvođenje.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja objaviti će se na internetskim stranicama općine Brela.
Članak 11.
Prava i obveze između Općine Brela zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg
ponuditelja regulirati će se Ugovorom.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Ursić v.r.

Dostaviti:
1. Članovima Povjerenstva iz točke VI. ove Odluke,
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Brela, ovdje
3. Internet stranice Općine Brela, ovdje
4. Oglasna ploča, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

