REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALI BUKOVEC
Općinsko vijeće
Na temelju članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ broj 18/13 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na 14. sjednici u
mandatnom razdoblju 2017.-2021., održanoj 14. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU
o pokretanju jednostavne nabave za uslugu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana
Općine Mali Bukovec

I.

Ovom Odlukom pokreće se postupak jednostavne nabave za uslugu izrade Izmjena i
dopuna Prostornog plana Općine Mali Bukovec.

II. Ovlašćuje se Općinski načelnik za pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave iz
točke I. ove Odluke, sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda, usmjeravanje rad stručnih
osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada dokumentacije za dostavu ponuda,
otvaranje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom nabave.
Kao ispomoć načelniku u provođenju, imenuje se povjerenstvo za provedbu javne
nabave u sastavu:
1. Jelena Balaško Čić – ovlaštenica,
2. Snježana Gložinić,
3. Sanja Tkalčec,
koje za svoj rad odgovara Općinskom načelniku.
III. Usluge iz točke I. ove odluke potrebno je izvršiti radi brze i kvalitetne pripreme
dokumentacije Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Mali Bukovec koju službe
Općine Mali Bukovec nisu u mogućnosti same izraditi zbog potrebe stručnog iskustva u
području prostornog planiranja.
IV. Kriterij odabira najpovoljnije ponude: ponuda s najnižom cijenom.
V. Broj i naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: 71410000-5 Usluge prostornog
planiranja.
VI. Evidencijski broj nabave: OMB-JN-B19-01.
VII. Procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost je 150.000,00 kn, a
sredstva su osigurana u sklopu kapitalnog projekta K100006, Izrada prostorno-planskih
dokumenata, konto 4263, Proračuna Općine Mali Bukovec za 2019. godinu.
VIII. Vrsta postupka javne nabave: poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave
usluga.

IX. Zakonska osnova za provođenje postupka: članak 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj 120/16).
X. Po provedbi postupka sklapa se Ugovor o pružanju usluga, za potpis kojeg se ovlašćuje
Općinski načelnik.
XI. Rok za donošenje odluke o odabiru je: 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
XII. Odgovorna osoba naručitelja: Općinski načelnik, Darko Marković mag.ing.el.
XIII.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama
Općine Mali Bukovec.
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