Naručitelj: JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora
Adresa: Marinići 9
OIB:67359697064
Na temelju članka 17.Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora i 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13,
143/13 i 13/14) ravnateljica donosi:

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

Redni broj

Evidencijski broj
nabave

1

Podaci u registru su ažurirani na dan:
Miočić,ravnateljica

Predmet nabave

Procijenjena
vrijednost nabave,
ako je poznata [kn
(bez PDVa)]

ČIŠĆENJE
PROSTORA

32.000,00

Vrsta postupka
javne nabave

bagatelna

Naznaka sklapa li
se ugovor o javnoj
nabavi ili okvirni
sporazum

Planirani početak
postupka javne
nabave

Planirano trajanje
ugovora o javnoj
nabavi ili okvirnog
sporazuma

UGOVOR

Tijekom godine

2015.

Odgovorna osoba naručitelja: Branka

Napomena: Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od iznosa iz članka 18. stavka 3. ZJNa, u plan nabave unose se podaci o predmetu
nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave. Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan. Javni
naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Sve izmjene i dopune plana nabave javni naručitelj
odmah objavljuje na internetskim stranicama. Objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine. Javni
naručitelj dužan je središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave odmah dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te mu dostaviti svaku
kasniju izmjenu tih podataka. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su
dostupni planovi nabave svih javnih naručitelja. Ukoliko javni naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije

izmjene i dopune središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran javni naručitelj.
Objavljivanje plana nabave ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.

