REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/13-01/4
URBROJ: 2186/025-01-13-2
Ljubešćica, 11.ožujka 2013.
Na temelju članka 18.stavka 2. i članka 24. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj
90/11) i članka 21.Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj
23/09) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 11.ožujka 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o provedbi otvorenog postupka javne nabave
za izgradnju nogostupa, rigola i oborinske odvodnje
dijela LC 25147 (Kalnička ulica) i dijela LC 25146 u naselju Ljubešćica
1.Podaci o naručitelju: OPĆINA LJUBEŠĆICA, Zagrebačka 22 b, 42 222 Ljubešćica,
MB:2653885, OIB: 42311210067
2.Predmet nabave: radovi na izgradnji nogostupa, rigola i oborinske odvodnje
dijela LC 25147 (Kalnička ulica) i dijela LC 25146 u naselju Ljubešćica
CPV: 45231000- radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i
energetskih vodova.
3.Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn (bez PDV-a).
4.Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine Ljubešćica za 2013.godinu –stavka: 4213 i 4214
u iznosu od 500.000,00 kn
Općina Ljubešćica i Županijska uprava za ceste Varaždinske županije zaključile su 11.ožujka
2013.godine Sporazuma o zajedničkom financiranju izvođenja radova na uređenju LC 25147
(Kalnička ulica) te uređenju LC 25146 (Ljubešćica-Orehovec) u mjestu Ljubešćica. Sudionici
Sporazuma preuzimaju financiranje radova: Općina Ljubešćica u omjeru od 25 % i Županijska
uprava za ceste u omjeru od 75 %.
5.Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: članak 25.stavak 1.Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 90/11).
6.Odabrani postupak javne nabave: otvoreni postupak javne nabave, EMV 2/2013.

7.Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave:
1.Suzana Žugec - ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći
certifikat u području javne nabave
2.Silvija Sakač
3.Tomislav Petrović
Ovlašteni predstavnici naručitelja rukovodit će pripremom dokumentacije za nadmetanje,
objavama kao i svim drugim potrebnim radnjama u postupku nabave sukladno zakonu i
podzakonskim propisima, otvoriti prispjele ponude, analizirati ih i usporediti te predložiti odabir
najpovoljnije ponude.
8.Odgovorna osoba javnog naručitelja: Nenad Horvatić.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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