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REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 

 

I) UGOVORI O JAVNOJ NABAVI  

Predmet 

ugovora 

Evidencijski 

broj nabave 

Vrsta provedenog 

postupka 

Iznos 

sklopljenog 

ugovora 

Datum 

sklapanja 

ugovora/ 

Rok na koji je 

sklopljen 

ugovor 

Naziv ponuditelja s 

kojima je sklopljen 

ugovor 

Konačni 

datum 

isporuke 

robe, 

pružanja 

usluge ili 

izvođenja 

radova 

Konačni ukupni iznos 

plaćen temeljem 

ugovora te 

obrazloženje ukoliko 

je taj iznos veći od 

ugovorenog 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Materijali za 

tekuće i 

investicijsko 

održavanje 

1 

Pregovarački postupak 

nabave bez prethodne 

objave 

Okvirni 

sporazum 

27. prosinca 2017. 

do 31. prosinca 

2019. 

Smit commerce, 

trgovina, proizvodnja i 

usluga d.o.o. Stupnik 

31. prosinca 

2019. 
 

Najam i održavanje 

dijeljenog servera 
2 

Pregovarački postupak 
nabave bez prethodne 

objave 

300,00 kn + 

PDV mjesečno 
10. svibnja 2018. do 

9. svibnja 2020. 

Optimus lab d.o.o. 

Čakovec 
9. svibnja 2020.  

Materijali za 
tekuće i 

investicijsko 

održavanje 

3 
Pregovarački postupak 

nabave bez prethodne 
objave 

Okvirni 

sporazum 
22. ožujka 2019. do 

21. ožujka 2020. 

METRO Cash & Carry 

d.o.o. Zagreb 
21. ožujka 2020.  

Uredski materijal 4 
Pregovarački postupak 

nabave bez prethodne 

objave 

Okvirni 

sporazum 
11. travnja 2019. 

do 10.travnja 2020. 

Gradina-promet d.o.o. 

Zagreb 
10. travnja 2020.  
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II. Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma  

Predmet 

ugovora 

Evidencijski 

broj nabave 

Vrsta provedenog 

postupka 

Iznos 

sklopljenog 

ugovora 

Datum 

sklapanja 

ugovora/ 

Rok na koji je 

sklopljen 

ugovor 

Naziv ponuditelja s 

kojima je sklopljen 

ugovor 

Konačni 

datum 

isporuke 

robe, 

pružanja 

usluge ili 

izvođenja 

radova 

Konačni ukupni iznos 

plaćen temeljem 

ugovora te 

obrazloženje ukoliko 

je taj iznos veći od 

ugovorenog 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Elektroničke 

komunikacije u 

nepokretnoj 

mreži 

187/2018 

Otvoreni postupak s 

ciljem sklapanja 

okvirnog sporazuma s 

jednim gospodarskim 

subjektom na razdoblje 

od više godina 

Okvirni 

sporazum 

Ugovor sklopljen 

od središnjeg tijela 

za javnu nabavu 

Grad Zagreb 

Metronet  

Telekomunikacije d.d. 

Zagreb 
 

2020. godina  

Opskrba 

toplinskom 

energijom 

1 

Otvoreni postupak s 

ciljem sklapanja 

okvirnog sporazuma s 

jednim gospodarskim 

subjektom na 

neodređeno vrijeme 

Okvirni 

sporazum 

17. lipnja 2019.  

na neodređeno 

vrijeme 

HEP-Toplinarstvo 

d.o.o. Zagreb 
neodređeno  

Opskrba 

električnom 

energijom  
2 

Otvoreni postupak s 

ciljem sklapanja 

okvirnog sporazuma s 

jednim gospodarskim 

subjektom na razdoblje 

od jedne godine 

Okvirni 

sporazum 

29. listopada 2019. 

do 31. listopada 

2020. 

HEP-Opskrba d.o.o. 

Zagreb 

31. listopada 

2020. 
 

Pružanje 

poštanskih 

usluga 
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Otvoreni postupak s 

ciljem sklapanja 

okvirnog sporazuma s 

jednim gospodarskim 

subjektom na razdoblje 

od tri godine  

Okvirni 

sporazum 

26. rujna 2019. do 

25.rujna 2022. 

HP-Hrvatska pošta d.d. 

Zagreb 
25. rujna 2022.  

 


