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Kaptol, 08. listopada 2020.
Temeljem članka 197. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ br. 120/16) i članka
46. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 01/18 i 01/20.), općinski
načelnik Općine Kaptol, donosi slijedeću

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva Općine Kaptol za provođenje postupka javne
nabave male vrijednosti za predmet nabave
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Kaptol
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo Općine Kaptol za provedbu postupka
javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Izgradnja i opremanje reciklažnog
dvorišta u Općini Kaptol, pod evidencijskim brojem 23/20 iz Plana nabave za 2020. godinu.
Ukupna procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi 2.991.520,50 kuna.
Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova, odabrani postupak je otvoreni postupak
javne nabave, a najpovoljnija ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Članak 2.
Ovlašteni predstavnici Općine Kaptol za provedbu postupka iz članka 1. ove Odluke su:
1. Josip Soudek, spec. oec., predstavnik Općine Kaptol – posjeduje važeći certifikat iz
područja javne nabave, predsjednik
2. Damir Poljanac,dipl. ing., predstavnik Općine Kaptol, član,
3. Damir Matešić, građ. teh., predstavnik Općine Kaptol, član i
4. Slobodan Manović, dipl. oec., predstavnik Općine Kaptol – posjeduje važeći certifikat
iz područja javne nabave, član.
Članak 3.
Ovlašteni predstavnici sudjeluju u pripremi dokumentacije za nadmetanje, pripremi
tehničkih specifikacija predmeta nabave, javnom otvaranju ponuda, pregledu, analizi i ocjeni
ponuda.
Ovlašteni predstavnici su izjavili da u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ne
postoje gospodarski subjekti s kojima bi bili u sukobu interesa u predmetnoj nabavi.

Članak 4.
Javnom otvaranju ponuda te analizi i ocjeni ponuda moraju prisustvovati minimalno
dvije osobe iz članka 2. ove Odluke, od kojih minimalno jedna osoba mora imati važeći
certifikat iz područja javne nabave.
Članak 5
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Kaptol“.

Općinski načelnik:
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