URBROJ: 2167-18-085/01-2020
Poreč-Parenzo, 10.06.2020.g.
Na temelju članka 1 2 . stavak 1. i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne
novine'' 120/16), članka 38. Statuta S port ske zaj edni ce Grada Poreča, te članka 6. Odluke
o postupku jednostavne nabave Sportske zajednice Grada Poreča, Izvršni odbor Sportske
zajednice Grada Poreča donio je sljedeću
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja i
početku postupka jednostavne nabave
I.
Podaci o javnom Naručitelju: Sportska zajednica Grada Poreča, Nikole Tesle 16, 52440,
Poreč.
II.
Odgovorna osoba Naručitelja: Alfredo Mendiković, predsjednik Sportske zajednice Grada
Poreča.
III.
Predmet nabave: Kemijsko i mehaničko čišćenje klimatizacijskog i ventilacijskog sustava
SD Žatika
Evidencijski broj nabave: 07/2020.
IV.
Procijenjena vrijednost nabave ukupno iznosi: 70.000,00 kuna bez PDV-a.

V.
Izvor - način planiranih sredstava: Sredstva iz proračuna Grada Poreča.
VI.
U skladu sa Odlukom Ur.br. 2167-18-201/04-2017 članovi stručnog povjerenstva
naručitelja u postupku jednostavne nabave čine slijedeći sastav:
1. Alfredo Mendiković, predsjednik,
2. Dalibor Jakovčić, član,
3. Silvija Deković, članica,
4. Aleksandar Beaković, član zamjenik,
5. Sebastian Palma, član, zamjenik,
6. Mirko Banović, član, zamjenik.
Obveze i ovlasti stručnog povjerenstva iz ove točke Odluke su slijedeće:
-

koordiniranje pripreme i provođenja postupka jednostavne nabave,
otvaranje ponuda,
sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda, izrada zapisnika

-

-

usmjeravanje rada stručnih osoba i službi Naručitelja kojima je povjerena izrada
dokumentacije o nabavi, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom
jednostavne nabave.
davanje prijedloga odgovornoj osobi naručitelja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
poništenju postupka.

Članovi stručnog povjerenstva za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.
Svi članovi stručnog povjerenstva u obvezi su, sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi,
potpisati Izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te, ukoliko nastupe promjene,
ažurirati je bez odgađanja.
VII.
Naručitelj će poziv za dostavu ponuda sukladno članku 6. Odluke o postupku jednostavne
nabave UR.BROJ 2167-18-147/01-2017., objaviti na službenu web stranicu www.szgp.hr.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Alfredo Mendiković

DOSTAVITI:
1.

Arhiva, ovdje.

