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IZMJENA I DOPUNA

POZIVA NA DOSTAVU PONUDE
Naručitelj Općina Podturen, na temelju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu – PROJEKT
REKONSTRUKCIJE PROMETNICA U NASELJU PODTUREN ,
U prilogu 2. PROJEKTNI ZADATAK
PROJEKT REKONSTRUKCIJE PROMETNICA U NASELJU PODTUREN
PODNASLOV :

OBVEZE PROJEKTANTA

MIJENJA SE I GLASI:

OBVEZE PROJEKTANTA
Osim navedenog, Projektant je u fazi izrade projekta obvezan poduzeti slijedeće radnje i poslove:
‐Projektant je u obvezi ishođenja popisa javnopravnih tijela od kojih je potrebno zatražiti posebne
uvjete, ishođenje posebnih uvjeta i ishođenje potvrda glavnog projekta, s tim u svezi osigurati dovoljan
broj potrebnih primjeraka pisane projektne dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta).
‐ Izrada i isporuka prometnog elaborata regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova mora biti dio
projektne dokumentacije.
‐Izrada i isporuka četiri primjerka projekta za ishođenje Građevinske dozvole.
‐ Izrada troškovnika potrebnih radova.

‐Cijena ponude ostaje fiksna i nepromijenjena za cijelo vrijeme izrade dokumentacije, osim u slučaju
bitne izmjene projektnog zadatka, sukladno odredbama sklopljenog ugovora sa odabranim
ponuditeljem.
‐Projekt za ishođenje građevinske dozvole dostaviti naručitelju izričito u dwg, docx, i xls formatu na
DVD ili CD mediju. Projektant je odgovoran za cjelovitost i usklađenost projekta, ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za građevinu i točnost izračuna troškovnika.
‐Projektant je obvezan sudjelovati u svim fazama izrade projekta do uključivo tehničkog pregleda u
postupku ishođenja uporabne dozvole, sukladno zakonu o gradnji i ostalim propisima.
‐Rok za izradu projektne dokumentacije
‐Izrada rješenja za pribavljanje Obavijesti o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno zatražiti
Posebne uvjete 8 radnih dana od potpisivanja Ugovora
‐ Izrada projekta za pribavljanje Posebnih uvjeta 8 radnih dana od pribavljanja Obavijesti nadležnog
tijela
‐ Izrada glavnog projekta za ishođenje Potvrda glavnog projekta 15 radnih dana od zaprimanja
Posebnih uvjeta (posljednjeg potrebnog pristiglog uvjeta)
‐ Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole 5 radnih dana od zaprimanja Potvrda
glavnog projekta (posljednje potrebne pristigle potvrde)
‐ Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole – 5 dana od zaprimanja zadnje Potvrde
glavnog projekta
U vrijeme izrade projektne dokumentacije ne uračunava se vrijeme za koje se tijekom postupka čekaju
posebni uvjeti javnopravnih tijela, potvrde glavnog projekta i sl. a na koje ne utječe projektant.
Investitor osigurava geodetsku podlogu, prostorno‐plansku dokumentaciju i rješava imovinsko pravne
odnose.
Pojašnjenja u vezi sa projektnim zadatkom i eventualne potrebe zajedničkog obilaska trase možete
dogovoriti sa Pericom Hajdarovićem, mag.ing.mech. na broj mobitela:
099/327‐23‐99.

Ostale odredbe ponudbene dokumentacije ostaju iste.
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