Naručitelj: Općina Blato
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 4
MB:
2539551
Blato, 07. rujna 2009. godine

IZVJEŠĆE
o utvrđenju ispunjenja uvjeta za provedbu izravne pogodbe u pregovaračkom postupku
bez prethodne objave poziva za nadmetanje

Općina Blato, u svojstvu javnog naručitelja, pristupit će pregovaračkom postupku javne
nabave bez prethodne objave s tvrtkom APZ arhitektonski projektni zavod-inženjering d.d.,
Grahorova 15 iz Zagreba za nabavu usluga izrade izvedbenog projekta za izgradnju infrastrukture u
Poduzetničkoj zoni Krtinja u Blatu.
Naručitelj je Odlukom, Klasa: 302-05/02-01/16, Ur. Broj: 2138/02-01-09-19 od dana 03.
rujna 2009. godine, imenovao ovlaštene predstavnike naručitelja u predmetnom postupku nabave u
kojem su imenovani:
1. Dorotea Žanetić, dipl. ing. građ., Općina Blato,
2. Marina Kapor, dipl. oec., Općina Blato,
3. Sandra Marinović, dipl. iur., Općina Blato.
Sukladno odredbi Zakona o javnoj nabavi, u ovom slučaju Naručitelj će koristiti
pregovarački postupak iz razloga što je tvrtka APZ arhitektonski projektni zavod-inženjering d.d.,
Grahorova 15 iz Zagreba uredno izvršila ugovornu obvezu prema naručitelju, te izradila idejni i
glavni projekt br. H-47/2006 od srpnja 2007. godine, temeljem kojeg je izvršena intervencija u
Prostornom planu uređenja Općine Blato, te je donesen Urbanistički plan uređenja Poduzetničke
zone Krtinja (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/09), kojim je omogućena izgradnja u
Poduzetničkoj zoni Krtinja.
Naručitelj je uvjerenja da će daljnju razradu projekta, najbrže, najracionalnije i
najkvalitetnije izraditi upravo tvrtka koja je osmislila cijelu koncepciju, koja je do sada obavila sve
predradnje kako bi došla do najekonomičnijeg, te tehnički, tehnološki i prostorno najoptimalnijeg
rješenja.
Stoga je Javni naručitelj – Općina Blato iz tehničkog razloga odnosno iz razloga vezanih za
zaštitu posebnog prava tj. autorskog prava, poštujući upravo navedeno idejno rješenje koje je
izradila tvrtka APZ arhitektonski projektni zavod – inženjering d.d. iz Zagreba, koristeći se zakonu
osnovanu mogućnost, primjenom odredbe članka 16. stavka 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 110/07 i 125/08), odlučio ovu javnu nabavu provesti pregovaračkim
postupkom bez prethodne objave s gore navedenom tvrtkom.
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