
  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 

     OPĆINA STANKOVCI 

    Općinski načelnik 
 
KLASA:022-05/16-01/ 118 
URBROJ: 2198-30-16-2 
Stankovci, 26. veljače  2016. 
  
 

Na temelju članka 45. i članka 55. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11, 
83/13, 143/13 i 13/14), članka 11. stavka 4. Pravilnika o provedbi postupka bagatelne vrijednosti ( 
Službeni glasnik br.3/14)  i članka 47. Statuta Općine Stankovci – pročišćeni tekst  ( “Službeni 
glasnik” br. 2/14 ) , općinski načelnik Općine Stankovci na 34. sjednicu Ureda načelnika održanoj 
26. veljače 2016. godine objavljuje   

 
JAVNI POZIV 

na dostavu ponuda za asfaltiranje nerazvrstanih cesta  
na području Općine Stankovci   

 
1. Naziv naručitelja: Općina Stankovci , 23 422 Stankovci . 
2. Matični broj: 2628317 , OIB naručitelja: 13734771602 
3. Telefon naručitelja: 023-380-606; 023 – 380-141. 
4. Predmet natječaja: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Stankovci , 

sve po ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio ovog javnog poziva.   
5. Procijenjena vrijednost radova iznosi 470.000,00 kn. bez PDV-a.  
6. Rok za predaju ponuda: Ovaj javni poziv , naručitelj će uputiti na dostavu ponuda na 

tri adrese gospodarska subjekta registrirana za obavljanje ovakve djelatnosti,  po vlastitom izboru 
zajedno sa troškovnikom . 

7. Ponude se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Stankovci , 23 422 
Stankovci s naznakom: „ prijava za natječaj : asfaltiranje nerazvrstanih cesta  – ne otvaraj“. Rok 
za dostavu ponuda je 10 dana od dana primitka   ovog javnog poziva. Ovaj javni poziv će biti 
objavljen i na internetskoj stranici Općine Stankovci . Ponude koje ne sadržavaju traženu 
dokumentaciju smatrati će se nepotpunim, te će ih povjerenstvo odbaciti bez analize. Ponude koje 
nisu pristigle u roku neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju. 

8. Ponuda mora sadržavati: 
a) osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu , točnu adresu , 

matični broj i OIB ponuditelja , 
b) ispravu o upisu u sudski registar , obrtni , strukovni registra, 
c) troškovnik ispunjen jediničnim cijenama po troškovničkim stavkama,  
d) ukupnu ponudu sa cijenom izraženom u kunama bez PDV-a , odnosno sa PDV-om.  

9.      Otvaranje ponuda nije javno. 
10.      Odluku o izboru donosi općinski načelnik Općine Stankovci koji može donijeti i 

odluku da se ne odabere niti   jedna pristigla ponuda , te ga može i poništiti.  
11.      Odluka će se dostaviti svim ponuditeljima u roku od 10 dana od dana donošenja. 

 
 

                                 Općinski načelnik 
                  Željko Baradić 


