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 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE 
  ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 
         VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
      
 
Varaždin, 02. ožujka 2021. 

 
OBAVIJEST O NABAVI 

 
1. PODACI O NARUČITELJU 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije 
Stanka Vraza 4 
42000 Varaždin 
OIB: 41913392636 
Tel: 042/300 642 
Fax: 042/300 641 
Internet adresa: www.priroda-vz.hr  
 
2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM 
Jelena Pavleković, ravnateljica u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Varaždinske županije 
Tel: 042/300 642 
e-mail: j.pavlekovic@priroda-vz.hr 
 
3. OPIS PREDMETA NABAVE 
Predmet nabave su pripremni i završni radovi uređenja u sklopu projekta „Edukativno igralište u 
Dravskoj park-šumi u Varaždinu“. 

Pripremni i završni radovi podrazumijevaju uređenje postojeće zone dječjeg igrališta u južnom dijelu 
Dravske park šume u Varaždinu na način da dječje igralište dobiva dodatnu vrijednost edukativnog 
karaktera, što uključuje intervencije u šumi u zoni edukativnog dječjeg igralište, kontaktnoj zoni, 
prilaznim putovima i zaštićenom botaničkom spomeniku prirode / skupina stabala bijela topola prema 
uputama upravitelja predmetnog obuhvata. Radovi se izvode unutar zaštićenog prirodnog područja,  toga 
ih je potrebno izvoditi s posebnom pažnjom, uz minimalnu i ograničenu primjenu lake mehanizacije, 
sve u suglasju s naručiteljem , projektantom i nadzornim inženjerom.  

Pripremni i završni radovi uređenja financirani su u sklopu projekta „Edukativno igralište u Dravskoj 
park-šumi u Varaždinu“ programa ruralnog razvoja RH, i to za provedbu mjere 8 „Ulaganja u razvoj 
šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje 
otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" odnosno posebno II. natječaj za provedbu tipa 
operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz 
podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“. 

 
4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (BEZ PDV-A) 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 276.000,00 HRK bez PDV-a. 
 
5. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE 
Ponuditelj svoju ponudu obavezno dostavlja na način kako je navedeno u nastavku: 
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1. Ponude se dostavljaju putem javnog portala ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju kojemu se pristupa putem poveznice:  

https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx  

(Na stranici Portala ponude u kartici „ PONUDE“, u gornjem desnom kutu dane su „UPUTE“ gdje su 

sve potrebne informacije o dostavi ponude elektronskim putem.. 

 
6. ROK ZA DOSTAVU PONUDE  
 
Ponude moraju biti dostavljene do 16. ožujka 2021. godine do 14.00 sati. 

 
                                                                                                                         

                                                                                   
RAVNATELJICA 

                               Jelena Pavleković 


