Na temelju Pravilnika o pr vedbi nabave bagatelne vrijednosti u Muzejima Hrvatskog zagorja i članka
24. Statuta Muzeja Hrvat ;og zagorja ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja dana 06. rujna 2018.
godine donosi:

ODLUKU
) POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
I.

Podaci o javnom naručite u: Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64,49245 Gornja Stubica, tel.
049/587888, fax: 049/587 85, e-pošta: mhz@mhz.hr.

Odgovorna osoba Naručit I ja: Nadica Jagarčec, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja.
III.

Predmet nabave: Izvedba adova drenaže, odvodnje i uređenja unutrašnjeg dvorišta dvorca Oršić u
Gornjoj Stubici
IV.

Evidencijski broj nabave:

^\G-06/2018
V.

Procijenjena vrijednost n

ave ukupno iznosi: 379.917,62 kn bez PDV-a, (slovima: tri sto

sedamdeset devet tisuća i ivet sto sedamnaest kuna i šezdeset dvije lipe bez PDV-a).
VI.

Izvor - način planiranih edstava: Sredstva za nabavu osiguravaju se Ugovorom br. 14-204-18 o
korištenju sredstava Minis rstva kulture i proračuna Muzeja Hrvatskog zagorja.
VII.

Odabrani postupak javne labave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave:
Postupak nabave vrši se s

ladno Zakonu o javnoj nabavi i temeljem Pravilnika o provedbi nabave

bagatelne vrijednosti u M

ejima Hrvatskog zagorja Postupak nabave će se provesti slanjem poziva

na dostavu ponude na ad

u najmanje 3 (tri) pravne ili fizičke osobe.

Vili.
Ovom Odlukom imenuju

ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave za tiskarske

usluge u Muzejima Hrvat (log zagorja u 2018. godini u sljedećem sastavu:

1.Bruno Kovačić, za

edsjednika, koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave

2.Anita Balaško, za

na

3.Vesna Marija Ivan

za zapisničara

Obveze i ovlasti ovlašteni

redstavnika iz točke VIII. Ove Odluke su sljedeće:

Članovi Povjerer tva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti koordiniraju
pripremu i prove đenje postupka bagatelne nabave, potpisuju Izjave o sprečavanju sukoba
interesa, sudjeluju u pripremi dokumentacije za nadmetanje, otvaraju ponude, sudjeluju u
pregledu i ocijen ponuda i obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom bagatelne nabave.

IX.

Ova Odluka stupa na sn,

u danom donošenja.

Ur.broj:01-563/18

Na

Dostaviti:
1.Članovima Povjerenstva i :očke VI. ove Odluke,
2.Za objavu na internetskim itranicama MHZ-a,
3.Pismohrana.

