OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Upravno vijeće
Broj: 02/1-882/1/1I-2016.
Varaždin, 13. lipnja 2016.
Na temelju članka 15. alineja 1. Statuta Opće bolnice Varaždin, Upravno vijeće Opće bolnice
Varaždin na svojoj 1.izvanrednoj sjednici održanoj 13. lipnja 2016. godine donijelo je
ODLUKU
I.
Daje se prethodna suglasnost v.d. Ravnateljici za zaključivanje Ugovora o energetskom učinku
br.68-09-ENUČ-2016.
Ugovor o energetskom učinku br.68-09-ENUČ-2016 prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
II.
Ova Odluka dostavlja se na suglasnost Osnivaču – Varaždinskoj županiji.
III.
Po dobivanju suglasnosti Osnivača-Varaždinske županije, ovlašćuje se v.d. Ravnateljica za
zaključivanje Ugovora iz točke I. ove Odluke.
IV.
Stupanjem na snagu ove Odluke van snage se stavlja odluka Upravnog vijeća Broj:02/1-882/4/22016. od 8.lipnja 2016. godine.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) kao središnje tijelo za javnu nabavu
provela je otvoreni postupak javne nabave broj E-2015/82, sukladno odredbama članka 25. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, dalje: ZJN), Zakona o energetskoj učinkovitosti
(Narodne novine 127/14, dalje: ZEU), Uredbom o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
(Narodne novine 11/15, dalje: Uredba), Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje
2014. - 2015. godine (Odluka Vlade Republike Hrvatske od 31. listopada 2013., dalje: Program), te je kao
najpovoljniji ponuditelj izabrano Prvo Plinarsko društvo, Kardinala Alojzija Stepinca 27, 32000 Vukovar.
Nakon okončanja postupka, Prvo plinarsko društvo dostavilo je Općoj bolnici Varaždin

kao

naručitelju energetske usluge na potpis Ugovor o energetskom učinku br.68-09-ENUČ-2016.
Obzirom da cijena energetskih usluga predviđena navedenim Ugovorom iznosi

ukupno

83.500.000,00 kn s PDV-om, sukladno članku 15. alineja 1. Statuta Opće bolnice Varaždin, v.d. Ravnateljici
je za zaključivanje Ugovora potrebna prethodna suglasnost Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin te
suglasnost Osnivača – Varaždinske županije.
Obzirom na navedeno odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Zoran Šantek,dipl.ing.

