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KLASA: 406-05/22-01/4
URBROJ: 2158-27-02-22-1
Marijanci, 11. studenog 2022. godine

Na temelju  članka  7.  Pravilnika  o  provedbi  postupaka  jednostavne  nabave  u  Općini  Marijanci
(''Službeni glasnik Općine Marijanci'' broj 2/2019) i članka 54. Statuta Općine Marijanci (''Službeni
glasnik Općine Marijanci'' broj 1/2018, 2/2021) načelnik Općine Marijanci donosi

ODLUKU 
o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja 

za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za
''Opremanje društvenog doma u Črnkovcima''

I.
Donosi  se  Odluka  o  pokretanju  postupka  i  imenovanju  stručnog  povjerenstva  naručitelja  za
pripremu  i  provedbu  postupka  jednostavne  nabave  za  projekt  ''Opremanje  društvenog  doma  u
Črnkovcima''.

Javni naručitelj jednostavne nabave je Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31 555 Marijanci,
OIB: 10282419721.

Predmet nabave je ''Opremanje društvenog doma u Črnkovcima''.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 199.000,00 kuna bez PDV-a. (26.411,84 EUR)

Financijska sredstva za jednostavnu nabavu planirana su u Proračunu Općine Marijanci za 2022.
godinu.

II.
Postupak jednostavne nabave provodi se prema Zakonu o javnoj nabavi (''Narodne novine''  broj
120/16),  Pravilniku  o  provedbi  postupaka  jednostavne  nabave  u  Općini  Marijanci  (''Službeni
glasnik Općine Marijanci'' broj 2/2019).
Odabrani postupak nabave je jednostavna nabava s ciljem sklapanja ugovora o nabavi roba.

Evidencijski broj postupka nabave: JN-9/22.

Podaci o subjektima kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponude:

Poziv na dostavu ponude uputit  će se na adresu najmanje 3 gospodarska subjekta po vlastitom
odabiru sukladno uvjetima i  zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda (elektroničkom poštom) i
neograničenom  broju  subjekata  putem  objave  na  web  stranici  Općine  Marijanci
(www.marijanci.hr).

http://www.marijanci.hr/


Kriterij za odabir ponude je EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA.

III.
Stručno povjerenstvo naručitelja u ovom postupku nabave čine:

1. Ana Prevolšek, spec.publ.admin – posjeduje certifikat iz područja javne nabave,
2. Ivan Pandurić, mag.oec.
3. Dijana Alšić, pristup.oec

IV.
Odgovorna osoba naručitelja je Darko Dorkić, općinski načelnik Općine Marijanci.

V.
Obveze  i  zadaće  članova  Stručnog  povjerenstva  je  priprema  i  provedba  postupka  jednostavne
nabave, otvaranje ponuda, pregled, ocjena i rangiranje ponuda s prijedlogom odabira ponude, te
sukladno kriterijima za odabir ponude predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Darko Dorkić, v.r

Dostaviti:
1. Svim članovima stručnog povjerenstva
2. Pismohrana – ovdje 


