Slani Dol, 15. lipnja 2021.
Ur. broj: 71-UV/21-2-1

Predmet: ZAKLJUČCI TEMELJEM ZAPISNIKA SA XIV. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PARK
PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE“ održane u utorak, 15. lipnja 2021. g. u Sošicama

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Donošenje dnevnog reda
Usvajanje Zapisnika s XII. i XIII. sjednice Upravnog vijeća
Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Park prirode Žumberak Samoborsko gorje“
Donošenje odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje ugovora za nabavu Unutrašnje uređenje Posjetiteljski centar Sošice - ponovljeni postupak II
Izvještaj ravnatelja o bitnijim aktivnostima od zadnje sjednice
Razno

Ad 1. Dnevni red sjednice usvaja se jednoglasno s 5 (pet) glasova ZA.
Ad 2. Zapisnici XII. i XIII. sjednice Upravnog vijeća usvajaju se jednoglasno s 5 (pet) glasova ZA.
Ad 3. Članovi UV predlažu da ravnatelj u što kraćem roku pripremi izmjene Pravilnika koje su raspravljene i
usuglašene na sjednici.
Ad 4. Ravnatelj pojašnjava kako su na 2. ponovljeni postupak nabave Unutrašnje uređenje za potrebe projekta
''Posjetiteljski centar Sošice'', pristigle dvije ponude:
1. Zajednica ponuditelja MMC d.o.o., Koturaška cesta 47, 10 000 Zagreb, AVIT d.o.o., Šibenska ulica 5, 42 000
Varaždin, i Dizz concept d.o.o., Zavrtnica 5, 10 000 Zagreb, u iznosu od 4.524.142,25 kuna s PDV-om, te
2. Zajednica ponuditelja Smart AudioVisual d.o.o., Zagrebačka cesta 145A, 10 000 Zagreb, BGW - electronics
d.o.o., Ivana Pergošića 1, 42 000 Varaždin, u iznosu 4.631.000,00 kuna s PDV-om.
Obje ponude su iznosom u zadanim granicama poziva.
Ugovor s odabranim ponuđačem moguće je potpisati nakon isteka roka mirovanja od 15 (petnaest) dana od
dana dostave Odluke ponuditeljima. Ravnatelj pojašnjava da je ponuditelj pod rednim brojem 1. dao financijski
osjetno povoljniju ponudu i priložio bolje stručne reference.
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Predsjednica stavlja odluku o davanju suglasnosti na potpisivanje ugovora za nabavu Unutrašnje uređenje Posjetiteljski centar Sošice - ponovljeni postupak II na glasanje te se ista prihvaća jednoglasno s 5 (pet) glasova
ZA.
Ad 5. Ravnatelj izvještava prisutne da će se zbog tehničkih poteškoća (otežana nabava čipova) završetak
projekta Posjetiteljski centar Sošice malo prolongirati. Do sada su svi troškovi prihvaćeni. Ravnatelj je
prokomentirao mišljenje SAFU-a oko cesije za 12. situaciju te svima prisutnima odmah e-mailom proslijedio email poslan prema SAFU 7. svibnja 2021. Nastavno na prošlu sjednicu UV-a, predsjednica obavještava kako još
uvijek nije zaprimljen odgovor i očitovanje Samostalnog sektora za pravne poslove Ministarstva gospodarstva i
održivog razvoja po pitanju ovlasti ravnatelja pri sklapanju cesije bez suglasnosti UV-a. Članovi UV zaključuju da
to pitanje i dalje ostaje otvoreno pitanje te će se ponovo zatražiti od pravne službe dostava pisanog odgovora.
Zapisniku se prilažu oba dopisa: traženje mišljenja o predmetnom pitanju od 10 ožujka 2021. te požurnica u
vezi istoga od 27. travnja 2021.
Postavlja se pitanje održavanja hladnog pogona i opskrbe pitkom vodom Posjetiteljskog centra u Sošicama.
Članovi UV zadužuju ravnatelja da do kraja rujna 2021. napravi plan rada posjetiteljskog centra Sošice u kojem
će se obuhvatiti financije centra koje uključuju i održavanje te prihode.
Ad 6. Nije bilo komentara niti rasprave. Članovi UV obišli su centar Sošice.
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