
Temeljem članka 55. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“' broj 90/11), Plana nabave za 2013. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 7/12) i  članka 29. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik 
Općine Petrijevci“ broj 4/09 i 6/10) Općinski načelnik Općine Petrijevci, objavljuje 
 

POZIV NA NADMETANJE 
ZA REKONSTRUKCIJU – DOGRADNJU ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ U PETRIJEVCIMA 

– 1. FAZA 
 
 

1. a) Naručitelj: OPĆINA PETRIJEVCI 
                 OIB:  94156491645 

 
 

b) Sjedište: Općina Petrijevci, Republike 114, 31208 Petrijevci 

 c) Telefon: 031/395-620; Telefax: 031/395-115;  
e-mail: iinternetska adresa: renata.pilgermayer@petrijevci.hr 

 

2. Predmet nadmetanja: rekonstrukcija – dogradnja zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci - 1. faza 
 Evidencijski broj nabave: 127/13-JN (iz Plana nabave za 2014. godinu) 
 
3.     Vrsta objave: Poziv za nadmetanje  
 
4. Vrsta ugovora: Izvođenje radova (rušenje i demontaže, tesarski i krovopokrivački, betonski i AB radovi, 

zidarski i fasaderski, izolaterski, bravarski, limarski radovi i gromobranska instalacija) 
 
5. CPV oznaka: 45200000 
 
6. Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave 
 
7. Procijenjena vrijednost: 724.409,00 kn 
 
8. Rok izvršenja radova: 15. rujna 2014. godine 
 
9. Dopuštenost ili zabrana alternativnih ponuda: Zabranjena dostava alternativnih ponuda 
 
10. Dokumentacija za nadmetanje stavlja se neograničeno i u cijelosti na raspolaganje u Elektronički 

oglasnik javne nabave RH i dostupna je na web stranici Općine Petrijevci (www.petrijevci.hr) 
 
11. Rok za dostavu ponuda: 03. srpnja 2014. godine do 8:00 sati, na adresu: Općina Petrijevci, Republike 

114, 31208 Petrijevci, bez obzira na način dostave ponude. Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu. 

 
12. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 03. srpnja 2014. godine u 8:00 sati u prostorijama Općine 

Petrijevci, Republike 114 u Petrijevcima. 
 
13. Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 35.000,00 kn u obliku bjanko 

zadužnice. 
 
14. Osnovni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje nalaze se u dokumentaciji za nadmetanje. 
 



15. Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave – sukladno članku 67. i 68 
Zakona o javnoj nabavi. 

 Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova 
isključenja nalaze se u dokumentaciji za nadmetanje. 

 
16. Rok valjanosti ponude je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 
 
17. Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena. 
 
18. Naziv i adresa žalbenog tijela: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, u pisanom obliku sukladno članku 

145. Zakona. Podaci naručitelja: Općina Petrijevci, Republike 114, 31208 Petrijevci. 
 Rok za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti iznosi 5 dana prema 

odredbama članka 146. Zakona. 
 
19. Ugovor: S odabranim ponuditeljem se sklapa ugovor o izvođenju radova. 
 
20. Datum slanja poziva na nadmetanje: 12. lipnja 2014. godine 
 
21. Zakon: Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“' broj 90/11, 83/13, 143/13) i povezani propisi. 
 
22. Elektronička dostava ponuda: NE 
 
23. Dodatne informacije: EOJN.NN.HR (broj objave: 2014/S 002-0029679) 
 
 
 
 
KLASA: 361-01/14-01/1 
URBROJ:  2185/05-14-1 
 
Petrijevci,  12. lipnja 2014. godine           Načelnik 
          Općine Petrijevci: 
          Ivo Zelić, dipl.ing. 
 

 


