REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I
KULTURU
KLASA:602-02/07-01/57
URBROJ:2163/1-05/4-07-1
Labin, 09.07.2007.

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE
PAZIN

Predmet: Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva
za pripremu i provedbu postupka nabave usluga organiziranog
prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije za šk. god.2007/08. - dostava

U privitku vam dostavljamo Prijedlog naprijed navedene Odluke sa zamolbom da istu
uvrstite u dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije.

Sa štovanjem

PROČELNIK
Mladen Dušman

Privitak:
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje

Na temelju odredbi članka 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» RH
br.117/01. i 92/05.) te članka 59. i 77. Statuta Istarske županije («Službene novine
Istarske županije» br. 09/06 - drugi pročišćeni tekst), Poglavarstvo Istarske županije
na sjednici održanoj dana _________________ donosi

ODLUKU
1. Pristupa se provedbi postupka nabave putem javnog nadmetanja u otvorenom
postupku za nabavu usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske
županije za šk.god. 2007/08.
Naručitelj
Sjedište i adresa

Istarska županija Županijsko
Poglavarstvo
Pula, Flanatička 29

Matični broj

0567167

Evidencijski broj nabave

07 / 2007 - VV

Predmet postupka nabave

organizirani prijevoz učenika osnovnih
škola Istarske županije za šk.god.
2007/08.
javno nadmetanje u otvorenom postupku
nabave
Proračunska 2007. i 2008. godina.

Način provedbe postupka nabave
Rok provedbe predmeta nabave
Procijenjena vrijednost nabave
Način i uvjeti plaćanja

Pozicija proračuna Istarske županije

4.809.674,39kn (5.867.803,70kn sa PDVom)
sukcesivno po ispostavljenim fakturama
za izvršene usluge prijevoza
Razdjel 9, pozicija 435

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja,
određuje
se Ivan Jakovčić, predsjednik Poglavarstva.
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u
sastavu:
- Mladen Dušman, voditelj Povjerenstva
- Dajana Brumnić, član Povjerenstva
- Ester Duić, član Povjerenstva
- Vladimir Šverko, član Povjerenstva
- Stanko Kancelar, član Povjerenstva
4. Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog
povjerenstva za nabavu - priprema i provedba postupka nabave, provođenje
postupka prikupljanja ponuda, priprema dokumentacije za nadmetanje,
prikupljanje, pregled, ocjena i usporedba ponuda radi predlaganja Poglavarstvu
donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude
5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula, _________ 2007.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

Dostaviti:
- Članovima Povjerenstva x 5
- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport IŽ
- Arhiva, ovdje

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA
Pravni temelj za donošenje ovih akata sadržan je u članku 15. Zakona o
javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 117/01. i 92/05.), kojim je propisano da naručitelj
mora prije početka postupka nabave donijeti pisanu odluku o osnivanju povjerenstva za
pripremu i provedbu postupka nabave.
Člancima 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” br.
09/06. - drugi pročišćeni tekst) propisane su ingerencije Poglavarstva kao izvršnog
tijela Županije te vrsta odluka koje Poglavarstvo donosi.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE
NASTAJU DONOŠENJEM AKTA
Ovim aktom uređen je sadržaj Odluke o osnivanju stručnog
povjerenstava za nabavu usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola
Istarske županije za školsku godinu 2007/08., a sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi. Prije pokretanja ovog postupka nabave, Istarska županija, kao naručitelj, bila je
dužna donijeti plan nabave za ovu proračunsku godinu što je i učinila donošenjem
Odluke o planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2006.godini (Klasa:406-01/0701/01, Urbroj:2163/1-01/8-07-2 od 23. siječnja 2007.), Odluke o izmjeni i dopuni Plana
nabave Istarske županije za 2007.g. (Klasa:ista, Urbroj:2163/1-01/8-07-4 od 27.veljače
2007.g.), Odluke o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije za
2007.g. (Klasa:ista, Urbroj:2163/1-01/8-07-7 od 23.travnja 2007.g.) i Odluke o trećim
izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije za 2007.g.). Predmet nabave
su usluge organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola čiji je osnivač Istarska
županija za školsku godinu 2007/08.
Vrijednost nabave određena je kao procijenjena vrijednost, a temeljem
predviđenih sredstava u Proračunu Istarske županije za 2007.g. i iznosi
4.809.674,39kn bez odnosno 5.867.803,70kn sa PDV-om.
Za započinjanje postupka nabave potrebno je donijeti Odluku
Poglavarstva Istarske županije s utvrđenim uvjetima nabave.
III. TEKST PRIJEDLOGA AKTA
Priloženo se dostavlja prijedlog predmetne Odluke.

PROČELNIK
Mladen Dušman

