Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13.,143/13. i 13/14.), a u vezi s člankom 446. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“
broj 120/16.), članka 10. stavka 1. točke 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13. i 85/15.), Zaključka Vlade Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 32/11.), Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi 1. ožujka 2017. godine donosi

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA
(REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA)
I. Ugovori o javnoj nabavi
2013. godina
Redni
broj

Evidencijski broj
nabave

Vrsta provedenog
postupka

Datum sklapanja
ugovora

Ukupan iznos
sklopljenog
ugovora

Razdoblje na koji
je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s
kojim je sklopljen
ugovor

Datum konačnog
izvršenja
ugovora

Konačni
ukupni iznos
plaćen

1.

/

/

/

/

/

/

/

/

U 2013. godini nije bilo sklopljenih ugovora temeljem javne nabave i okvirnih sporazuma

2014. godina
Redni
broj

Evidencijski broj
nabave

Vrsta provedenog
postupka

Datum sklapanja
ugovora

Ukupan iznos
sklopljenog
ugovora

Razdoblje na koji
je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s
kojim je sklopljen
ugovor

Datum konačnog
izvršenja
ugovora

Konačni
ukupni iznos
plaćen

1.

/

/

/

/

/

/

/

/

Ukupan iznos
sklopljenog
ugovora

Razdoblje na koji
je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s
kojim je sklopljen
ugovor

Datum konačnog
izvršenja
ugovora

Konačni
ukupni iznos
plaćen

1.010.000,00

100 dana za radove
po potpisu
ugovora/68 mjeseci
otplata

Jadro-lux d.o.o.

u tijeku

U 2014. godini nije bilo sklopljenih ugovora temeljem javne nabave i okvirnih sporazuma

2015. godina
Redni
broj

Evidencijski broj
nabave

Vrsta provedenog
postupka

Datum sklapanja
ugovora

Otvoreni postupak

1.

E-MV-01/15

Pružanje energetske usluge
u uštedi električne energije

07.09.2015.

u javnoj rasvjeti Općine
Sveti Petar u Šumi

Aneks I. ugovora
(izmjena suf. od
strane FZOEU/rok otp

08.06.2016.

2016. godina
Redni
broj

Evidencijski broj
nabave

Vrsta provedenog
postupka

Datum sklapanja
ugovora

Ukupan iznos
sklopljenog
ugovora

Razdoblje na koji
je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s
kojim je sklopljen
ugovor

Datum konačnog
izvršenja
ugovora

Konačni
ukupni iznos
plaćen

1.

/

/

/

/

/

/

/

/

U 2016. godini nije bilo sklopljenih ugovora temeljem javne nabave i okvirnih sporazuma
II.
Ovaj Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja objavit će se na internet stranici Općine Sv. Petar u Šumi www.svpetarusumi.hr.

KLASA: KLASA: 022-05/13-01/01
URBROJ: 2163/03-04-02-17-1
Sv. Petar u Šumi, 1. ožujka 2017.
Načelnik
dr.sc Mario Bratulić

III. Dodatak „Pregledu ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“
U 2015. godini pod rednim brojem 1. ovog Registra sklopljenih Ugovora, evidentiran je Otvoreni postupak javne nabave „Pružanje energetske usluge u uštedi električne
energije u javnoj rasvjeti Općine Sveti Petar u Šumi “; E-MV-01/15; datum sklapanja ugovora: 7.09.2015. Osnovni ugovor sklopljen je u iznosu od 1.010.000,00 kn (s PDVom). U 2016.g. sklopljen je Aneks I. ugovora, kojim se vrijednost osnovnim ugovorom ne mijenja, već se mijenja iznos koji sufinancira FZOEU iz 404.000,00 kn na
384.190,00 kn i rok otplate sa 68 mjeseci na 69. mjeseci.

