
Poštovani, 

 

temeljem interne Upute o postupcima jednostavne nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o 

javnoj nabavi, KLASA: 030-01/18-02/18, URBROJ: 522-03/2-18-1 od 1. lipnja 2018. godine, 

pozivamo vas da nam dostavite ponudu za predmet nabave: Nabava lunch paketa za hrvatske 

branitelje i članove njihovih obitelji, hodočasnike na 26. Hodočašću Hrvatske vojske, 

policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici dana 7. 

listopada 2018. godine. 

 

Procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 kn bez PDV-a. 

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA KOJIMA SE UPUĆUJE POZIV ZA DOSTAVU 

PONUDA:  

1. PLETER USLUGE d.o.o.., Čerinina 23, 10000 Zagreb, 

2. EUROADRIA d.o.o., CATERING KVATRIĆ, Maksimirska 9, 10000 Zagreb, 

3. CATERING TEAM MAJETIĆ, Ulica Pere Devčića 63, 10290 Zaprešić. 

 

Poziv za dostavu ponude objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja 

www.branitelji.gov.hr 

U ovom postupku nabave ponude mogu dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti, a ne 

samo oni kojima je upućen Upit za dostavu ponude. 

 

OPIS PREDMETA NABAVE I SPECIFIKACIJA:  Predmet nabave je nabava lunch paketa 

za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, hodočasnike na 26. Hodočašću Hrvatske vojske, 

policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici dana 7. listopada 

2018. godine. 

 

SPECIFIKACIJA 1.100 lunch paketa koji moraju sadržavati: 

- četvrt polubijelog kruha ili peciva, 

- pohani pileći ili pureći odrezak stavljen u navedeni kruh ili pecivo,  

- voće – 1 komad (npr. jabuka), 

- bočica od pola litre vode,  

- papirnati ubrus za ruke, 

- paketić osvježavajućih bombona. 

Svaki paket treba biti upakiran u plastičnu ili kartonsku ambalažu. Pribor za jelo nije potreban. 

 

VRIJEME, MJESTO I ROK ISPORUKE ROBE:  

Vrijeme i mjesto isporuke robe: 1100 komada – ujutro 07. listopada 2018. godine - Zagreb 

(naknadno će se precizirati točno vrijeme i mjesto isporuke). 

 

Rok za dostavu ponuda je 14. rujna 2018. godine do 13,00 sati. 

Ponude se mogu dostaviti na dva načina: 

1. Ponude se mogu dostaviti putem pošte u zatvorenoj omotnici. Na omotnici ponude mora biti 

naznačeno: 

–naziv i adresa naručitelja (Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 

Zagreb), 

–naziv i adresa ponuditelja, 

–naznaka „NE OTVARAJ“ – Nabava lunch paketa za hrvatske branitelje i članove njihovih 

obitelji, hodočasnike na 26. Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u 

Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici dana 7. listopada 2018. godine. 

http://www.branitelji.gov.hr/


 

2. Ponude se mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu: javna.nabava@branitelji.hr 

Ukoliko se ponude šalju elektroničkim putem, radi osiguranja načela transparentnosti, te u svrhu 

zaštite tajnosti ponuda, ponuditeljima preporučamo zaštititi ponudu koju šalju putem 

elektroničke pošte na način da pošalju ponudu sa šifrom kako bi Naručitelj mogao ostvariti uvid 

u ponudu tek nakon isteka roka za dostavu ponuda. Ukoliko koriste tu mogućnost, šifru su dužni 

poslati na istu e-mail adresu nakon isteka roka za dostavu ponuda, a najkasnije do 14. rujna 

2018. godine do 14,00 sati. 

Sve ponude moraju biti zaprimljene do 14. rujna 2018. godine do 13.00 sati. 

Nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje. 

 

Ponuditelj svoju ponudu dostavlja na način da ispuni Ponudbeni list i Troškovnik koji se nalazi u 

prilogu Upita za dostavu ponude, te na svom memorandumu iskaže svoje prednosti u smislu 

zadanih kriterija odabira.  

 

Nakon otvaranja i pregleda dostavljenih ponuda, sukladno članku 12. Upute o postupcima 

jednostavne nabave od 1. lipnja 2018. godine, izvršit će se postupak bodovanja prema 

Kriterijima bodovanja ponuda koji se nalaze u prilogu ovog poziva za dostavu ponude. 

Naručitelj će u primjerenom roku izvijestiti sve ponuditelje o ishodu postupka jednostavne 

nabave dostavom pisane Obavijesti o odabiru/neodabiru. Sukladno članku 15. Upute o 

postupcima jednostavne nabave, Obavijest o odabiru/neodabiru nije upravni akt i protiv nje se ne 

može izjavljivati pravni lijek. 

S poštovanjem, 

 

mailto:javna.nabava@branitelji.hr

