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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

KOJI SU PODIGLI DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE 

 

 

Predmet: Izmjena dokumentacije za nadmetanje za opskrbu električnom energijom 

 

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. kao Naručitelj sukladno članku 31. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11., 

83/13., 143. i 13/14.) donosi IZMJENE dokumentacije za nadmetanje za opskrbu električnom 

energijom, evidencijski broj nabave: VV-RO-1/17., broj objave: 2016/S 002-0027218. 

 

U dokumentaciji za nadmetanje za opskrbu električnom energijom  mijenja se u glavi IV ODREDBE 

O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA točka 18. Tehnička i stručna sposobnost: 

 

Prvobitni tekst glasio je: 

Popisom značajnih ugovora o isporuci robe izvršenih u posljednje 3 godine s iznosom i datumom 

isporuke, te nazivom druge ugovorne strane. 

Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis sadrži ili mu se kao 

dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni 

subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava 

gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. 

 

Tekst sada glasi: 

Popisom značajnih ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne 

nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini. 

Popis ugovora sadrži predmet nabave,  iznos, datum izvršenja i naziv druge ugovorne strane. 

Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis sadrži ili mu se kao 

dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni 

subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava 

gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.  

Budući da je ovim postupkom predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma  sa jednim gospodarskim 

subjektom na vrijeme od dvije godine, Gospodarski subjekt mora dokazati da je isporučivao robu koja 

je predmet ovog postupka javne nabave temeljem izvršenja najmanje jednog ugovora izvršenog u 

godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini a čija 

je vrijednost bila najmanje 2.000.000,00 kn (bez PDV-a). 

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati slijedeće podatke: 

- naziv i sjedište ugovornih strana 

- predmet ugovora 

- vrijednost ugovora 

- vrijeme izvršenja ugovora 

 

Osijek, 09.12.2016. godine 
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