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OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 033-01/14-10/01
Urbroj: 2188/06-02/01-14-17
Nijemci, 23. listopad 2014. godine
Temeljem članka 100. st. 4. točke 2. I članka 101. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/11,
143/13) i čl. 46. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 04/13)
Općinski načelnik dana 23. listopada 2014. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

I. JAVNI NARUČITELJ I PREDMET NABAVE ZA KOJI SE DONOSI ODLUKA O PONIŠTENJU
Poništava se otvoreni postupak javne nabave javnog naručitelja Općine Nijemci, Trg kralja Tomislava
6, 32245 Nijemci, OIB: 09985036533 (u daljnjem tekstu: javni naručitelj) MV-08/2014. , broj objave
2014/S 002-0045670 od 01. listopada 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske za predmet nabave: Publikacije-Usluge grafičkog oblikovanja i usluge tiska i
isporuke.
II. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PONIŠTENJA
Odlukom Načelnika KLASA: 033-01/14-01/01, URBROJ: 2188/06-02/01-14-1 od 01. rujna 2014.
godine , imenovani su ovlašteni predstavnici Naručitelja za provedbu otvorenog postupka javne
nabave: Publikacije-Usluge grafičkog oblikovanja i usluge tiska i isporuke.
Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod
brojem objave: 2014/S 002-0045670 od 01. listopada 2014.
Javno otvaranje ponuda, održano je 21. listopada 2014. godine u prisutnosti 2 ovlaštena predstavnika
ponuditelja: obrt Zebra i obrt Grafing.
Javni naručitelj poništava postupak javne nabave jer iz dostavljenih ponuda nije moguće primijeniti
načelo razmjernosti u dijelu koji se odnosi na troškovnik i tehničke specifikacije predmeta nabave.
Javni naručitelj je u postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrdio da Dokumentacija za
nadmetanje- Troškovnik sadrži bitne propuste/nedostatke što je rezultiralo velikim razlikama u

cijenama kako pojedinih stavki troškovnika tako i ukupnih ponuda pa naručitelj nije u mogućnosti
usporediti ponude i donijeti Odluku o odabiru.
III. ROK MIROVANJA
Sukladno čl. 101. st. 7. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/11, 143/13) rok mirovanja ne
primjenjuje se, a odluka o poništenju postaje izvršna njezinom dostavom.
Ova Odluka objaviti će se na internetskoj stranici javnog naručitelj (www.opcina-nijemci.com), te će
se dostaviti svim ponuditeljima na dokaziv način.
IV. ROK U KOJEM ĆE SE POKRENUTI NOVI POSTUPAK ZA ISTI PREDMET NABAVE
U roku 15 dana od izvršnosti ove odluke o poništenju.
V. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Sukladno čl. 146. Zakona o javnoj nabavi u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba
se izjavljuje u roku 5 (pet) dana i to od dana:
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i
odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Sukladno čl. 145. Zakona o javnoj nabavi žalba se izjavljuje Državnoj komisiji. Žalba se izjavljuje u
pisanom obliku, dostavlja se neposredno, poštom kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni
obostrani uvjeti dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
naručitelju na dokaziv način.
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