REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Stručna služba za poslove
Skupštine i Poglavarstva
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

Klasa: 406-01/07-01/35
Urbroj: 2163/1-01/26-07-1
Pazin, 19. listopada 2007.

POGLAVARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
n/r predsjednika Ivana Jakovčića

PREDMET:

Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka javnog nadmetanja za ustupanje radova izrade i
postavljanja ograda na vijaduktima Parenzane, dostavlja se
U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja za
ustupanje radova izrade i postavljanja ograda na vijaduktima Parenzane, te
Vas molimo da istu uvrstite u dnevni red naredne sjednice Županijskog
poglavarstva.

S poštovanjem,

TAJNICA
Vesna Ivančić, dipl. iur.

Na temelju odredbi članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine broj 117/01, 197/03 i
92/05), te članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj
9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj
dana __________ 2007. godine donosi slijedeću

ODLUKU

1.

Pristupa se provedbi postupka javnog nadmetanja za ustupanje radova izrade i
postavljanja ograda na vijaduktima Parenzane, kako slijedi:

Naručitelj

Istarska županija - Županijsko Poglavarstvo

Sjedište i adresa

Pula, Flanatička 29

Matični broj

0567167

Evidencijski broj nabave

10/2007 - VV

Predmet postupka nabave
Način provedbe postupka nabave

Izvođenje radova izrade i postavljanja
ograda na vijaduktima Parenzane
Javno nadmetanje

Rok provedbe predmeta nabave

Proračunska 2007. godina

Planirana vrijednost nabave

335.245,85 kn bez PDV - a

Način i uvjeti plaćanja

Sukcesivno, u roku od 30 dana od dana
ispostave situacija za izvršene radove

Način osiguranja financijskih sredstava

Proračun Istarske županije za 2007. godinu,
pozicija 2391 i 2392, razdjela 5 Upravnog
odjela za turizam

2.

Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja,
određuje se Marin Brkarić dipl. pravnik, zamjenik Župana Istarske županije.

3.

Za pripremu i provedbu postupka nabave osniva se Stručno povjerenstvo u
sastavu:
• Denis Ivošević, voditelj Stručnog povjerenstva,
• Vesna Ivančić, članica Stručnog povjerenstva,
• Slavica Benčić - Kirac, članica Stručnog povjerenstva.

4.

Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog
povjerenstva za nabavu iz točke 3. ove Odluke, priprema dokumentacije za
nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih službi naručitelja, vođenje
postupka otvaranja ponuda, vođenje postupka pregleda, ocjene i usporedbe svih
ponuda radi predlaganja naručitelju donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude,
te davanje stručnog mišljenja odgovornoj osobi naručitelja o odgovoru na prigovor
ponuditelja.

5.

Rok za provedbu ove Odluke je 60 dana od dana donošenja.

6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula, _________ 2007.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić

Dostaviti:
1. članovima Povjerenstva,
2. Pismohrana, ovdje.

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni temelj za donošenje ove odluke sadržan je u članku 15. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine broj 117/01, 197/03 i 92/05), kojim je propisana obveza naručitelja
da prije početka postupka nabave donese odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za
pripremu i provedbu postupka nabave, uz navođenje podataka propisanih stavkom 2. istog
članka.
Člankom 59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 9/06
– drugi pročišćeni tekst i 14/06), propisana je nadležnost Županijskog poglavarstva da
usmjerava djelovanje upravnih tijela Istarske županije u obavljanju poslova iz njihovog
samoupravnog djelokruga, te da obavlja druge poslove utvrđene Statutom. Poglavarstvo
upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Istarske županije, te prihodima i
rashodima u skladu sa zakonom i Statutom.
Prema članku 77. Statuta Istarske županije Županijsko poglavarstvo donosi odluke,
preporuke, rješenja, zaključke, upute i naputke, te daje autentično tumačenje akata koje
donosi.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE
NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM
Ovom Odlukom, a na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave
Istarske županije za 2007. godinu, pristupa se provedbi postupka javne nabave za ustupanje
radova izrade i postavljanja ograda na vijaduktima Parenzane, te se imenuje odgovorna
osoba naručitelja i Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave.

III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA
Financijska sredstva za provedbu ovog postupka nabave osigurana su u Proračunu
Istarske županije za 2007. godinu na poziciji 2391 i 2392, razdjela 5 Upravnog odjela za
turizam.

IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA
U privitku se dostavlja tekst predmetne Odluke.

