
Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (IBRD zajam broj 4674-HR) između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (NN br. 2/03.), Jedinica 
za provedbu projekta objavljuje

POZIV NA NATJEČAJE
ZA IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA

ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA OPĆINSKOG SUDA
U ŽUPANJI, KARLOVCU I KNINU 

1. Vlada Republike Hrvatske primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za izvedbu Projekta 
 sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Projekt je sufinanciran iz sredstava darovnice CARDS Europske unije.
2. Jedinica za provedbu projekta u ime Ministarstva pravosuđa raspisuje odvojene natječaje i poziva 
 zainteresirane ponuđače na dostavljanje zapečaćenih ponuda za izvođenje radova uređenja ZK odjela 
 Općinskih sudova kako slijedi:

 Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke, elektroinstalacijske i strojarske radove (instalacija grijanja i 
 hlađenja), prema troškovniku u natječajnoj dokumentaciji.
3. Svaki se ponuđač može natjecati na jednom ili više natječaja. Ponude se podnose odvojeno za svaki natječaj 
 i moraju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju kako je navedeno u natječajnoj dokumentaciji. 
 Najpovoljniji ponuđač će biti onaj koji unutar natječaja iskaže najnižu cijenu i zadovolji kvalifikacijske kriterije 
 navedene u natječajnoj dokumentaciji. Ukoliko se ponuđač natječe na više natječaja istodobno njegova će se 
 sposobnost kvalitetnog izvršenja radova u zadanom roku ocjenjivati pojedinačno za svaki natječaj. Ukoliko neki 
 od ponuđača bude odabran za dodjelu Ugovora na više od jednog od gore navedenih natječaja, od njega će biti 
 zatraženo da kod sklapanja Ugovora potpiše izjavu da će sve ugovorne obveze završiti u zadanom roku. 
 U protivnom, ukoliko se utvrdi da ponuđač nije u mogućnosti izvršiti isto, Naručitelj će odlučiti o najpovoljnijoj 
 opciji sklapanja Ugovora.
 Ponuđač mora u okviru svoje ponudbene dokumentacije dati ponudu za troškovnik planiranih radova sukladno 
 uputama za pripremu natječajne dokumentacije i tehničke dokumentacije, koje posjeduje Naručitelj.
4. Natječaj će se provesti po proceduri nabave manjih radova navedenoj u Smjernicama: Nabava na temelju IBRD 
 zajmova i IDA kredita, Svjetska banka, siječnja 1995. (revidirano u siječnju i kolovozu 1996., rujnu 1997. i 
 siječnju 1999.). 
5. Planirani rok završetka za sve radove je 45 radnih dana od dana ulaska na mjesto održavanja radova. 
 Predviđeni rok sklapanja Ugovora je 14 dana nakon otvaranja ponuda.
6. Zainteresirani ponuđači mogu preuzeti natječajnu dokumentaciju od četvrtka, 19. srpnja 2007. radnim 
 danom od 9 do 16 sati, na niže navedenoj adresi na jedan od tri načina:
 a) osobno (uz prethodnu najavu), 
 b) slanjem zahtjeva na e-mail adresu: tender@zikprojekt.hr,
 c) slanjem zahtjeva za kurirskom dostavom u kojem slučaju je ponuđač obvezan pokriti troškove isporuke.
7. Ponude moraju vrijediti 30 dana od dana njihovog otvaranja. S obzirom da je vrijednost ponude fiksna i 
 nepromjenljiva, ponuđačima nije dopušteno vezati vrijednost ponude na neku od stranih valuta radi promjena 
 u tečaju. Svaka ponuda koja bude vezana uz stranu valutu, bit će odbačena kao neodgovarajuća. Ponude treba 
 dostaviti na niže navedenu adresu najkasnije do četvrtka, 26. srpnja 2007. do 11 sati. Ponude će biti otvorene u 
 11 sati istog dana na niže navedenoj adresi uz prisutnost predstavnika ponuđača koji žele prisustvovati. 
 Zakašnjele ponude neće se uzeti u razmatranje.
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Natječaj br. LOKACIJA Površina (cca)

MOJ/A/MW/07/01 Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Županji 52 m2  

MOJ/A/MW/07/02 Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu 370 m2

MOJ/A/MW/07/03 Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Kninu 162 m2


