Obavijest o rezultatima natječaja
Ova obavijest uključuje:
Javne naručitelje 
Sektorske naručitelje 

Odjeljak I: Javni/sektorski naručitelj
I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)
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): (ako je primjenjivo)

I.2) Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva i druga državna tijela



Pravne osobe koje su osnovane za
određene svrhe radi zadovoljavanja
potreba u općem interesu

 Jedinice lokalne i područne (regionalne)



Europska institucija/agencija ili
međunarodna organizacija

 Lokalne i regionalne agencije/uredi



Ostalo: (molimo navesti)

 uključujući i njihove regionalne ili lokalne
urede ili jedinice

 Državne agencije / uredi
samouprave

I.3) Glavna djelatnost
(u slučaju obavijesti koju objavljuje
javni naručitelj)

(u slučaju obavijesti koju objavljuje
sektorski naručitelj)



Opće javne usluge



Proizvodnja, prijenos i distribucija
plina i toplinske energije




Obrana

Električna energija

Javni red i sigurnost






Okoliš



Istraživanje i vađenje
drugih krutih goriva




Gospodarstvo i financije

Vodoopskrba

Zdravstvo






Stambeno i komunalno gospodarstvo i
usluge



Željezničke usluge

Istraživanje i vađenje plina i nafte

Poštanske usluge
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ugljena

i



Socijalna skrb



Usluge gradske željeznice, tramvaja,
trolejbusa ili autobusa



Rekreacija, kultura i religija



Djelatnosti povezane s lukama



Obrazovanje



Djelatnosti povezane sa zračnim
lukama



Ostalo: (molimo navesti)



Ostalo: (molimo navesti)

I.4) Nabava u ime drugih javnih/sektorskih naručitelja
Javni/sektorski naručitelj nabavlja u ime drugih javnih/sektorskih naručitelja:
 da  ne

(ako da, podaci o javnim/sektorskim naručiteljima mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Predmet natječaja/opis projekta
II.1) Opis
II.1.1) Naziv natječaja/projekta koji je dodijelio javni/sektorski naručitelj

II.1.2) Kratak opis:

II.1.3) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)
Dodatni rječnik

Glavni rječnik
Glavni
predmet

Dodatni
predmet(i)

(ako je primjenjivo)

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

Odjeljak IV: Postupak
IV.1) Administrativni podaci
IV.1.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni/sektorski naručitelj: (ako je primjenjivo)

IV.1.2) Podaci o ranijoj objavi(ama)
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Ranija objava(e) vezana uz isti natječaj

 da  ne

(ako da)
Broj objave: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] od [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]

(dd/mm/gggg)

Odjeljak V: Rezultati natječaja
V.1) Pobjednik i nagrade (ako je primjenjivo)
Br.: [ ][ ]

Naziv:

V.1.1) Broj sudionika: [ ][ ][ ]
V.1.2) Broj stranih sudionika: [ ][ ][ ]
V.1.3) Naziv(i) i adresa(e) pobjednika natječaja
Službeni naziv:
Poštanska adresa:
Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

V.1.4) Vrijednost nagrade(a) (ako je primjenjivo)

(navesti samo u brojkama) Vrijednost dodijeljene nagrade(a) bez PDV-a:
[ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ],[ ][ ] Valuta: [ ][ ][ ]

(Ovaj odjeljak koristiti onoliko puta koliko je to potrebno)

Odjeljak VI: Dopunski podaci
VI.1) Podaci o fondovima Europske unije
Natječaj je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz
fondova Europske unije

(ako da) Uputa na projekt(e) i/ili program(e):

VI.2) Dodatni podaci: (ako je primjenjivo)
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 da  ne

VI.3) Žalbeni postupak
VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak
Službeni naziv:
Poštanska adresa:
Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)
Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe:

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
Službeni naziv:
Poštanska adresa:
Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4) Datum slanja ove obavijesti: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (dd/mm/gggg)
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Prilog A

Dodatne adrese i kontakti
I) Adresa drugog javnog/sektorskog naručitelja u čije ime javni/sektorski
naručitelj nabavlja
Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:
Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

(Ovaj odjeljak koristiti onoliko puta koliko je to potrebno)
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