
Općina Privlaka, Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka (u daljnjem tekstu Naručitelj)  
raspisuje: 
 

POZIVNI NATJE ČAJ 
za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrti ća u Općini Privlaka, 

na č. zem. 3924 k.o. Privlaka 
 
Opći podaci o javnom naručitelju:  
 

� Naziv (puni naziv): OPĆINA PRIVLAKA 
� Sjedište (adresa-ulica i broj): IVANA PAVLA II  br. 46, 23233 Privlaka 
� Telefonski broj: 023/367-561, broj telefaksa: 023/367-142 
� E-mail adresa: opcina.privlaka@zd.t-com.hr 
� Matični broj naručitelja: 01318217 
� OIB: 86291327705 

 
Naziv predmeta nabave: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 
dječjeg vrti ća u Općini Privlaka  
Mjesto izvođenja radova: Općina Privlaka č. zem. 3924 k.o. Privlaka 
Nadmetanje uključuje: Ugovor o izradi projektne dokumentacije. 
Rok završetka radova: prosinac 2014. godina 

  
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE  

      Procijenjena vrijednost nabave je: 120.000,00 kn 
 
IZVOR SREDSTAVA  

       Financijska sredstva osigurana su u iznosu od 120.000,00 kn u Proračunu    
       Općine Privlaka za 2014. godinu. 

 
• Ponuditelji su obvezni u ponudi predvidjeti  geotehničke istražne radove radi 

specifičnog terena na kojem se gradnja vrtića predviđa 
 
 
POZVANI PONUDITELJI:  
 

1. ZG –projekt d.o.o., Đorđićeva 24, Zagreb 
2. Arka 96 d.o.o., Husain, Novo Brdo 31 a 
3. Via Facum d.o.o., Jadranska 7, Biograd na moru 
4. NONIUS d.o.o., Ivana Duknovića 39A, Zadar 
5. KOTA d.o.o., Miroslava Krleže 1G, Zadar 

 
Uvjeti i dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata: 
 
Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:  

• Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi 
odgovarajući registar -  ne starija od 6 mjeseci od dana slanja  objave,  



• Isprava o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom 
subjektu potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s 
predmetom nabave. 

Dokaz financijske sposobnosti: 
• potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela 

zemlje sjedišta gospodarskog subjekta - ne starija od 30 dana  od dana slanja  
objave,  

 
Način dostave ponude 
Ponuda se dostavlja s naznakom „ Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 
dječjeg vrti ća u Općini Privlaka-  Ne otvaraj „ . 
 
Datum, vrijeme i mjesto dostave  i otvaranje ponuda:  
Krajnji rok za dostavu ponuda u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i 
adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, poštom preporučeno ili osobnom 
dostavom je 28. 07. 2014. do 12:00 sati, na adresu: 

OPĆINA PRIVLAKA, Ivana Pavla II  br. 46, 23233 Privlak a 
„ Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrti ća u Općini Privlaka-  Ne 
otvaraj  „ . 
 
Otvaranje ponuda izvršit će se dana 28. 07. 2014. u 12:00 sati u prostorijama naručitelja 
na gore navedenoj adresi, od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja – izborne komisije 
u sastavu: 

1. Skoblar Žan, 
2. Glavan Dalibor,  
3. Jurac Danica, 

 
Otvaranje ponuda će biti javno.  
 
Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju: 
30 dana od dana  isteka roka za dostavu ponude.  
 
 


