
Standardni obrazac 14: Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku Broj objave: 2014/S 014-0027778 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku

Odjeljak I: Javni/sektorski naručitelj

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: 10383308860

Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2

Mjesto: Osijek Poštanski broj: 31000 Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Davor Slivka

Telefon: 031/221801

E-pošta: nabava@obz.hr Telefaks: 031/221802

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 
Glavna adresa javnog naručitelja: (URL)         
Adresa profila naručitelja (kupca): (URL)         

I.2) Vrsta naručitelja

Javni naručitelj           

Sektorski naručitelj                                                                        
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Odjeljak II: Predmet nabave

II.1) Opis

II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni/sektorski naručitelj (kako je navedeno u osnovnoj 
objavi)

OŠ „M. Gubec“, Magadenovac PŠ Marijanci izgradnja nove škole

II.1.2) Kratak opis predmeta ugovora ili nabave(a) (kako je navedeno u osnovnoj objavi)
     
OŠ „M. Gubec“, Magadenovac PŠ  Marijanci izgradnja nove škole sukladno tehničkom opisu i troškovniku 

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

Glavni rječnik
Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni 
predmet 

45214200-2      

Dodatni 
predmet(i)
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Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka

IV.1.1) Vrsta postupka (kako je navedeno u osnovnoj objavi)

Otvoreni 

Ograničeni 

Ograničeni zbog žurnosti 

Pregovarački s prethodnom objavom 

Pregovarački s prethodnom objavom zbog žurnosti 

Pregovarački bez prethodne objave 

Natjecateljski dijalog 

Postupak sklapanja ugovora iz Dodatka II.B 

Izuzeće od primjene Zakona 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni/sektorski naručitelj: (kako je navedeno u osnovnoj objavi, 
ako je primjenjivo)

NMV 13/14

IV.2.3) Objava na koju se ova obavijest odnosi (ako je primjenjivo) 

Broj objave: 2014/S 002-0024674 od 19.05.2014 

IV.2.4) Datum slanja osnovne objave: 16.05.2014 
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Odjeljak VI: Dopunski podaci 

VI.1) Ova obavijest uključuje (ako je primjenjivo; označite onoliko polja koliko je potrebno)
Poništenje postupka   Ispravak  Dodatne informacije 
VI.2) Podaci o poništenju postupka (ako je primjenjivo; označite onoliko polja koliko je potrebno)

Postupak javne nabave je zaustavljen

Postupak javne nabave je poništen

Ugovor nije sklopljen







Postupak se može ponovno objaviti   

VI.3) Informacije koje se ispravljaju ili dopunjuju (ako je primjenjivo; kod navođenja mjesta osnovne 
objave na kojem se nalazi tekst ili datum koji se ispravlja ili dopunjuje, molimo uvijek navedite odgovarajući 
odjeljak i broj odlomka osnovne objave)

VI.3.2) 

 U osnovnoj objavi  U dokumentaciji za nadmetanje
(za daljnje informacije molimo 
vidite odgovarajuću 
dokumentaciju za nadmetanje)

 Oboje
(za daljnje informacije molimo 
vidite odgovarajuću 
dokumentaciju za nadmetanje)

VI.3.3) Tekst koji se ispravlja u osnovnoj objavi (ako je primjenjivo)

Mjesto na kojem se nalazi tekst 
koji se ispravlja:

Umjesto: Glasi:

Točka 16. dokumentacije za 
nadmetanje Tehnička i stručna 
sposobnost (uvjeti tehničke i 
stručne sposobnosti te dokumenti 
kojima se dokazuje sposobnost):

Popis ugovora o radovima 
izvršenih u 2014. godini i tijekom  
pet godina koje prethode 2014. 
godini, a koji sadrži vrijednost 
radova, datum, mjesto izvođenja 
radova i naziv druge ugovorne 
strane. 

Popis kao dokaz o 
zadovoljavajućem izvršenju 
radova sadrži ili mu se prilaže 
potvrda druge ugovorne strane da 
su radovi izvedeni u skladu s 
pravilima struke i uredno izvršeni. 

Kako bi dokazao svoju sposobnost 
ponuditelj mora dostaviti 
minimalno 1 potvrdu o izvedenim 
radovima koje su predmet nabave 
(izgradnja škole) čija ukupna 
vrijednost mora biti jednaka ili 
veća od procijenjene vrijednosti 
nabave.

Popis ugovora o radovima 
izvršenih u 2014. godini i tijekom  
pet godina koje prethode 2014. 
godini, a koji sadrži vrijednost 
radova, datum, mjesto izvođenja 
radova i naziv druge ugovorne 
strane. 

Popis kao dokaz o 
zadovoljavajućem izvršenju 
radova sadrži ili mu se prilaže 
potvrda druge ugovorne strane da 
su radovi izvedeni u skladu s 
pravilima struke i uredno izvršeni. 

Kako bi dokazao svoju sposobnost 
ponuditelj mora dostaviti 
minimalno 1 potvrdu o izvedenim 
radovima koje su isti ili slični kao 
što je predmet nabave čija ukupna 
vrijednost mora biti jednaka ili 
veća od procijenjene vrijednosti 
nabave

Točka 29. dokumentacije za 
nadmetanje Datum, vrijeme i 
mjesto dostave ponuda i javnog 
otvaranja ponuda

Ponude moraju biti dostavljene 
bez obzira na način dostave, na 
adresu: Služba za javnu nabavu, 
Ribarska 1, 31000 Osijek, do 16. 

Ponude moraju biti dostavljene 
bez obzira na način dostave, na 
adresu: Služba za javnu nabavu, 
Ribarska 1, 31000 Osijek, do 17. 
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lipnja   2014.  godine u 9:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će 
se      16. lipnja   2014.  godine u 
9:00 sati u prostorijama Službe za 
javnu nabavu, Ribarska 1, Osijek.  

Javnom otvaranju ponuda smiju 
prisustvovati ovlašteni 
predstavnici ponuditelja i druge 
osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na 
javnom otvaranju ponuda imaju 
samo ovlašteni predstavnici 
javnog naručitelja i ovlašteni 
predstavnici ponuditelja.

Ponude koje nisu pristigle u 
propisanom roku neće se otvarati i 
vraćaju se ponuditelju neotvorene

lipnja   2014.  godine u 9:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će 
se      17. lipnja   2014.  godine u 
9:00 sati u prostorijama Službe za 
javnu nabavu, Ribarska 1, Osijek.  

Javnom otvaranju ponuda smiju 
prisustvovati ovlašteni 
predstavnici ponuditelja i druge 
osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na 
javnom otvaranju ponuda imaju 
samo ovlašteni predstavnici 
javnog naručitelja i ovlašteni 
predstavnici ponuditelja.

Ponude koje nisu pristigle u 
propisanom roku neće se otvarati i 
vraćaju se ponuditelju neotvorene.

               

VI.3.4) Datumi koji se ispravljaju u osnovnoj objavi (ako je primjenjivo)

Mjesto na kojem se nalaze datumi 
koji se ispravljaju: Umjesto: Glasi:

Datum otvaranja ponuda 16.06.2014 09:00:00 17.06.2014 09:00:00

               

VI.3.5) Adrese i kontakt(i) koji se ispravljaju (ako je primjenjivo)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji se ispravlja (ako je primjenjivo):      

Službeni naziv:      OIB:      

Poštanska adresa:      

Mjesto:      Poštanski broj:      Država:      

Služba(e) za kontakt:      

Na pažnju (osoba za kontakt):      

Telefon:      

E-pošta:      Telefaks:      

Internetska adresa(e):      

Glavna adresa javnog/sektorskog naručitelja: (URL)        
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Adresa profila naručitelja (kupca): (URL)        

VI.3.6) Tekst koji se dopunjuje u osnovnoj objavi (ako je primjenjivo)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji se 
dopunjuje: Tekst koji se dopunjuje:

          

          
1

          
VI.4) Ostali dodatni podaci (ako je primjenjivo)

     

(Odjeljak VI. koristiti onoliko puta koliko je to potrebno)
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VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 03.06.2014 


