ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Temeljem članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 65. Statuta Istarske
županije („Službene novine Istarske županije" broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18- pročišćeni
tekst, 10/20 i 6/21),“ Župan Istarske županije dana 27. srpnja 2022. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
I.
Ovom Odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja Istarske županije u postupku
javne nabave usluge prijevoza učenika OŠ Vodnjan-SE Dignano Grupa 16 i OŠ Vladimira Gortana
Žminj Grupa 25, osnivača Istarske županije, za školsku godinu 2022./23., u sljedećem sastavu:
1. Marko Ninković, član koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, KLASA: 40601/17-05/174, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-20-4, izdan od Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta dana 21. veljače 2020. godine – zadužen za sudjelovanje u izradi
dokumentacije o nabavi te postupak javnog otvaranja, pregleda, analize i ocjene ponuda,
2. Mika Jeličić Radolović, članica koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave,
KLASA: 406-01/20-06/338, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-20-2, izdan od Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta dana 22. srpnja 2020.godine - zadužena za
sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi te postupak javnog otvaranja, pregleda,
analize i ocjene ponuda,
3. Lorena Stančir, članica koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, KLASA:40601/20-06/43, URBROJ: 526-06-02-02-01/1-20-2, izdan od Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta dana 22. siječnja 2020.godine - zadužena za postupak otvaranja,
pregleda, analize i ocjene ponuda,
4. Dejana Dubroja, članica koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, KLASA:40601/16-06/658, URBROJ: 526-06-02-02-01/1-19-4, izdan od Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta 31. srpnja 2019. godine – zadužena za postupak otvaranja ponuda,
5. Davor Krivić, član koji ne posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, – zadužen za
postupak javnog otvaranja ponuda,

II.
Stručne osobe iz nadležnog upravnog odjela koje će sudjelovati u pripremi postupka
javne nabave (tehničke specifikacije, opis predmeta nabave, kriteriji za odabir i dr.):
1. Patricia Percan, P ročelnica u Upravnom odjelu za obrazovanje, sporti tehničku kulturu, ne
posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, - zadužena za pripremu postupka javne
nabave,
2. Doriana Šumberac Jelić, pomoćnica pročelnice u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i
tehničku kulturu, ne posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, - zadužena za pripremu
postupka javne nabave,
3. Denis Kontošić, viši savjetnik za ceste i cestovni promet u Upravnom odjelu za održivi razvoj,
ne posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, - zadužen za tehničke specifikacije,

III.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika iz točke I. i II. ove Odluke su sljedeće:
- potpisivanje Izjave o sprječavanju sukoba interesa,
- koordiniranje pripreme i provođenje postupka javne nabave u dijelu za koji su ovlašteni i
odgovorni kao što je navedeno u točki I. i II. ove Odluke, objava i provedba postupka javne
nabave putem Elektroničkog oglasnika javne nabaveRepublike Hrvatske (EOJN RH),
- sastavljanje i dostavljanje prijedloga Odluke o odabiru/poništenju postupka javne nabave
odgovornoj osobi naručitelja po izvršenom postupku pregleda, ocjene i analize ponuda,
- usmjeravanje rada stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjereno sudjelovanje u
pripremi dokumentacije o nabavi te ostali poslovi u vezi s postupkom javne nabave,
- za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.
IV.
Utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s ovim postupkom javne nabave imaju:
nema.
V.
Predmet javne nabave je: Usluge prijevoza učenika OŠ Vodnjan-SE Dignano Grupa 16 i
OŠ Vladimira Gortana Žminj Grupa 2 5, osnivača Istarske županije za školsku godinu
2022./23.
VI.
Evidencijski broj nabave iz Plana nabave: 9.5-22-MV.
VII.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) za 2 grupe predmeta nabave iznosi:
430.000,00kn.
Procjena vrijednosti javne nabave po grupama:
Procijenjena vrijednost
Red.
Prijevoz učenika OŠ
nabave
br.
(bez PDV-a)
16.
Grupa 16 Vodnjan
190.000,00 kn
24.
Grupa 25 Žminj
240.000,00 kn
UKUPNO:
430.000,00 kn

VIII.
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak
IX.
Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: Članak 86. stavak 1.
Zakona ojavnoj nabavi („Narodne Novine“ broj 120/16).
X.
Po provedbi postupka: Sklapa se ugovor o javnoj nabavi usluge s jednim
gospodarskim subjektom na razdoblje od jedne godine za svaku grupu posebno.
XI.
Način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 15 dana, po ispostavljenom računu.
XII.
Osoba zadužena za praćenje izvršenja ugovora su :
- Nina Kokot, viša stručna suradnica za ekonomske poslove u Upravnom
odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu,
- Daiana Brumnić, viša savjetnica za ekonomske poslove u Upravnom
odjelu zaobrazovanje, sport i tehničku kulturu,
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA/CLASSE: 406-01/22-02/119
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02
Pula-Pola, 27. srpnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Boris Miletić

Dostaviti:
1. Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije, Odsjek za javnu nabavu
2. Ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja (putem e-pošte)
3. Pismohrana, ovdje

