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KLASA: 340-09/17-01/03 
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Metković, 19. travnja 2017. 
 
Na temelju Plana nabave Grada Metkovića za 2017. godinu, KLASA: 400-01/17-01/15, URBROJ: 2148/01-02-
17-1 od 09. siječnja 2017. i Zahtjeva za pokretanje postupka jednostavne nabave, KLASA:340-09/17-01/03, 
URBROJ: 2148/01-01-17-1 od 19. travnja 2017., Zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost 
gradonačelnika Grada Metkovića objavljuje 

P O Z I V 
za dostavu ponuda za izvođenje radova na obnovi Sportske i dijela Ulice Ante Starčevića 

u Metkoviću 
1. Predmet nabave je izvođenje radova na obnovi Sportske i dijela Ulice Ante Starčevića u Metkoviću  
2. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 495.000,00 kuna bez PDV-a. 
3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti 
koja je predmet ovog natječaja. 
4. Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na grad@metkovic.hr , poštom preporučeno na adresu: GRAD 
METKOVIĆ, Stjepana Radića 1, 20350 METKOVIĆ ili osobno na pisarnicu Grada Metkovića, svakog radnog 
dana od 8-14 h. Na zapečaćenoj omotnici ili u naslovu poruke e-pošte obavezno naznačiti: „JN – 25 - 2017 – 
Nabava radova na obnovi Sportske i dijela Ulice Ante Starčevića u Metkoviću - NE OTVARATI“.  
5. Razmatrati će se samo ponude pristigle zaključno do 10:00 sati, dana 28. travnja 2017. godine.  
6. Dokumentacija o nabavi, koja je sastavni dio ovog Poziva, dostupna je na web stranici www.metkovic.hr i kod 
voditeljice Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, Stjepana Radića 1, 
Metković, svakog radnog dana (u razdoblju trajanja natječaja) od 8:00 do14:00 sati. 
7. Kriteriji odabira: Ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja. 
8. Grad Metković ne snosi nikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u natječaju te zadržava pravo 
bez obrazloženja prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili poništiti natječaj prije donošenja odluke o dodjeli poslova, 
bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima. 
9. Otvaranje ponuda obaviti će se dana 28.travnja 2017. godine u 10:00 sati u uredu Voditeljice Odsjeka za 
komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, Stjepana Radića 1, Metković 1/I kat. 
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