Obavijest na profilu naručitelja (kupca)
Ovo je obavijest o objavljivanju podataka:
Prethodne (informacijske) obavijesti (javni naručitelji) 
Prethodne (indikativne) obavijesti - kojom se gospodarski subjekti ne

pozivaju na nadmetanje -(sektorski naručitelji)
Prethodne (informacijske) obavijesti (Uredba o javnoj nabavi za potrebe

obrane i sigurnosti)

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)
Glavna adresa javnog/sektorskog naručitelja: (URL)
Adresa profila naručitelja (kupca): (URL)
Elektronički pristup podacima: (URL)
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: (URL)

Molimo koristiti Prilog A za detaljnije podatke.
Daljnje podatke daje

 Navedena služba(e) za kontakt

 Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

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

(u slučaju obavijesti koju objavljuje
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javni naručitelj)

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



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)

Istraživanje i vađenje plina i nafte
ugljena

i

Poštanske usluge

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 nabave
II.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni/sektorski naručitelj:

II.2) Vrsta ugovora

 Radovi

 Roba

 Usluge

II.3) Kratak opis ugovora ili nabave(a)

II.4) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)
Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni
predmet

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

Dodatni

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]
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predmet(i)

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

(Ovaj odjeljak koristiti onoliko puta koliko je to potrebno)

Odjeljak VI: Dopunski podaci
VI.1) Dodatni podaci: (ako je primjenjivo)

VI.2) Datum slanja ove obavijesti: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/gggg)
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Prilog A

Dodatne adrese i kontakti
I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci
Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:
Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:
Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL)

II) 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)

Standardni obrazac 8: Obavijest na profilu naručitelja (kupca)

