
OBRAZAC 1. 

 

        Općina Primošten - OIB: 16878804200 

        Sv. Josipa 7 - 22 202 Primošten 

        Tel: 022 / 571-900  

        Fax: 022 / 571- 902 

        www.primosten.hr /JEDNOSTAVNA NABAVA/ 

        e-mail: info@primosten.hr  

 

Klasa:361-01/21-02/11 

Ur.broj:2182/02-02-21-1 

Primošten, 4.veljače 2021. 

 

ZAHTJEV  

za pripremu i početak  postupka  nabave jednostavne vrijednosti  

jednake ili veće od 20.000,00 kuna 

naznaka postupka: redoviti postupak jednostavne nabave temeljem čl 4. 

Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne  nabave Općine Primošten 
( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 8/17) 

 

            1.    Naziv predmeta nabave: nabava horizontalne signalizacije  

 

2.    Procijenjena vrijednost: 100.000,00 kuna  bez iznosa PDV-a 

3.   Osigurana sredstva (s PDV-om): sredstva osigurava  Proračun Općine Primošten  

4. Rok početka i završetka  radova: 
Sukladno dogovoru s Naručiteljem i planiranim početkom radova nakon 

potpisivanja Ugovora  

5. Planirano trajanje ugovora: 7 dana  

6. Mjesto izvršenja radova: na području Općine Primošten  

7. Dinamika - izvođenja radova : 

                 U roku od 7 kalendarskih dana prema uputi Naručitelja 

8.  Rok, način i uvjeti plaćanja:  
     Plaćanje premeta nabave  iz točke 1. ovog Poziva vrši se na račun  odabranog 

     ponuditelja u roku od 30 dana od dana ispostavljenog računa . Račun se 

     ispostavlja  u roku od  8 dana od dana uredno pruženih radova u elektronskom obliku. 

           9.   Opis predmeta nabave tehničke specifikacije: sukladno troškovniku 

           10. Troškovnik predmeta nabave s definiranim stavkama po jedinici mjere i  

                 količini sa nalazi u drugom dijelu. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN 

Stipe Petrina 

 

                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.primosten.hr/


OBRAZAC 2. 

 

Na temelju članka 4. u redovitom postupku Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne  

nabave Općine Primošten, ( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 8/17) i članka 45. 

Statuta Općine Primošten („Službenog vjesnika Općine Primošten 1/18,2/18, 2/20 ) Načelnik 

Općine Primošten, donosi: 

 

 

 

O D L U K U  

o početku postupka jednostavne nabave 

 

 

1. Naručitelj: 

Općina Primošten - Općinski Načelnik 

Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten 

            OIB: 16878804200 

 

Predmet nabave: 

Nabava  horizontalne signalizacije 

        

 

 

 

 

             EV-JEDN- NAB -11/21 

 

 

 

      3.   Procijenjena vrijednost nabave: 

            100.000,00  kuna 

 

      4.   Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
            -  Grgo Soža 

            -  Ivica Bogdan 

            -  Iris Ukić Kotara 

 

 

 

 

                                                 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN   

                                                                               Stipe Petrina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZAC 3. 

 

        Općina Primošten - OIB: 16878804200 

        Sv. Josipa 7 - 22 202 Primošten 

        Tel: 022 / 571-900  

        Fax: 022 / 571- 902 

        www.primosten.hr /JEDNOSTAVNA NABAVA/ 

        e-mail: info@primosten.hr  

 

                                                                                       GOSPODARSKI SUBJEKT 

                                                                                       (naziv, sjedište ,OIB) 

 

 

 

 POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

EV-JEDN. NAB-11/21 

 

Naručitelj  Općina Primošten  dana 4.veljače 2021. godine temeljem čl. 4.  internog 

Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne  nabave Općine Primošten, ( „Službeni vjesnik 

Općine Primošten“ broj 8/17,1/18)  u redovitom  postupku upućuje  Poziv na dostavu ponuda. 

Sukladno  članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)  za  

procijenjenu vrijednost nabave za robe i usluge manje  od 200.000,00 kuna odnosno za radove 

manje od 500.000,00 kuna u koji iznos  nije uračunat iznos PDV-a, za tzv. „jednostavnu 

nabavu“ ,Naručitelj nije  obvezan provoditi  postupke javne nabave propisane  Zakonom o 

javnoj nabavi. Poziv za dostavu ponuda objavljen je na službenim stranicama Općine 

Primošten www.primosten.hr.  

 

      1.OPIS PREDMETA NABAVE: Nabava horizontalne signalizacije 

 

 

Predmet  nabave:        

      

Sukladno Troškovniku  iz dijela II. ovog Poziva. 

 

Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna  plus iznos PDV-Izračun procijenjene 

vrijednosti nabave temelji se na ukupni iznos bez poreza na dodanu vrijednost sukladno 

članku 15. stavku 1. Zakona  o nabavi „NN“ 120/16. 

 

2.UVJETI NABAVE 

Vaša Ponuda treba ispunjavati  slijedeće uvjete: 

       -    način izvršenja: u skladu sa uputama naručitelja i sukladno troškovniku 

- rok izvršenja:7 kalendarskih dana 

- rok trajanja ugovora: 7 dana  

- rok valjanosti ponude: 7 dana 

- mjesto izvršenja: području Općine Primošten  sukladno uputama Naručitelja 

- rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje premeta nabave  iz točke 1. ovog Poziva vrši se na 

račun  odabranog ponuditelja u roku od 30 dana od dana elektronski ispostavljenog 

računa. Račun za  ispostavlja se u roku od  8 dana od dana uredno izvršenih radova na 

način reguliran ugovorom.    

http://www.primosten.hr/
http://www.primosten.hr/


        - Račun  se ispostavlja na adresu Naručitelja: Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, obavezno 

 

- naznaku „ račun za predmet nabave EV-JED - 11/21 „Nabava horizontalne 

signalizacije“ 

 

cijena ponude: u koju cijenu se uračunavaju  svi troškovi i popusti ponuditelja te prikazati 

cijenu na način da se prvo treba prikazati cijena bez PDV-a, iznos PDV-a te ukupni iznos 

cijene s PDV-om. 

- kriterij  za odabir ponude : uz obavezu ispunjena svih naprijed navedenih uvjeta i 

       zahtjeva): najniža cijena 

- dokazi sposobnosti / ako je primjenjivo/:da 

- ostalo: /jamstva i sl/:da 

 

3.SASTAVNI DIJELOVI PONU 

Ponuda treba sadržavati: 

- Ponudbeni list ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 

- Troškovnik  ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 

- Dokazi/ traženi dokumenti/ 

- Jamstva 

 

4.UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITLJA TE DOKUMENT 

KOJIMA  SE DOKAZUJE SPOSOBNOST 

       

 

a)Izvadak iz sudskog ,obrtnog ,strukovnog registra ili drugog odgovarajućeg registra koji se 

vodi u državi članici njegovog poslovnog nastana ili potvrda o ovlaštenju ili članstvu u 

određenoj organizaciji u državi njegovog sjedišta ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog 

poziva na službenim web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr(može bit 

dostavljeno u neovjerenoj preslici) kojom se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne 

djelatnosti  gospodarskog subjekta 

 

b)Potvrda Porezne uprave  o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave 

poziva na službenim web stranicama Općine kojima se dokazuje da je ponuditelj ispunio 

obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

(može se dostaviti u neovjerenoj preslici) 

 

c) Izjava o nekažnjavanju  

  

 

5.NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se dostavlja  na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva koje je 

potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja. 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava  uvjete i zahtjeve  vezane uz predmet nabave  

iz ovog Poziva. 

 

Molimo da Vašu ponudu dostavite : 

 

 

 

 

http://www.primosten.hr(može


 

OPĆINA PRIMOŠTEN 

SV.JOSIPA 6 

PRIMOŠTEN 22 202 

 

- rok za dostavu ponude: (datum i sat): 11.veljače 2021. godine najkasnije do 14;00  

sati  

- način dostave ponude: ( osobno, poštom,) s naznakom „NE OTVARAJ“  Ponuda za 

JED.NAB-11/21 „Nabava horizontalne signalizacije“ 

- mjesto dostave ponude-: protokol JUO Općine Primošten ,Sv. Josipa 7, Primošten 

22 202 

- Mjesto, vrijeme, datum otvaranja ponuda:  

            Primošten, 12.veljače 2021. godine u 14;30 sati 

 

Otvaranje ponuda je javno  i započinje u  službenim prostorijama Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Primošten s istekom roka za dostavu ponuda. Pravo aktivnog sudjelovanja na 

javnim otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni 

predstavnici ponuditelja. 

 

6.OSTALO 

                 Obavijesti u svezi predmeta nabave : / kontakt osoba 

 

Za sva pitanja vezana uz proceduru i predmet javne nabave, osoba za kontakt Ivica 

Bogdan  022 571-910 ; službenik Općine Primošten Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Primošten; fax: 022/ 571-902 /obavezno nasloviti n/p osobe kontakt/; e-

mail:tajnistvo@primosten.hr,info@primosten.hr 

 

Obavijest o rezultatima : Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će 

dostaviti ponuditelju u roku od  deset dana od dana isteka roka za dostavu ponuda 

 

 

Prilog: Ponudbeni list 

Prilog: Troškovnik 

Prilog: Obrazac Izjava o nekažnjavanju 


