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 28. hodočašću Hrvatske vojske,
policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici dana 4.
listopada (nedjelja) 2020. godine.
Procijenjena vrijednost nabave: 15.000,00 kn bez PDV-a.
OPIS PREDMETA NABAVE I SPECIFIKACIJA: Predmet nabave je nabava 450 lunchpaketa za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, hodočasnike na 28. hodočašću Hrvatske
vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici dana 4.
listopada 2020. godine.
Napomena: količina lunch-paketa je okvirna.
SPECIFIKACIJA 450 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,
Svaki paket treba biti upakiran u plastičnu ili kartonsku ambalažu. Pribor za jelo nije potreban.
VRIJEME, MJESTO I ROK ISPORUKE:
Vrijeme i mjesto isporuke: 450 lunch- paketa – dostava ujutro 04. listopada 2020. godine Zagreb (naknadno će se precizirati točno vrijeme i mjesto isporuke).
KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE:
Kao kriterij odabira uzimat će se u obzir najniža ponuđena cijena ukupnog predmeta nabave,
sukladno tehničkoj specifikaciji/troškovniku iz dokumentacije o nabavi.
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.
Rok za dostavu ponuda je 24. rujna 2020. godine do 12:00 sati.
SADRŽAJ PONUDE:
Ponuditelj svoju ponudu dostavlja elektroničkim putem na način da ispuni Ponudbeni list (Prilog
I.) i Troškovnik (Prilog II.) koji se nalazi u prilogu ovog Upita za dostavu ponude te na svom
memorandumu iskaže svoje prednosti u smislu zadanih kriterija odabira.
Svi dokumenti ponude moraju biti dostavljeni Naručitelju u PDF formatu. Iznimno se troškovnik
dostavlja u odgovarajućem excel formatu (ako je primjenjivo).
NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:
Ponude se dostavljaju isključivo putem elektroničke pošte na adresu javna.nabava@branitelji.hr
s naslovom „JEDNOSTAVNA NABAVA – „Nabava lunch paketa za hrvatske branitelje i
članove njihovih obitelji, hodočasnike na 28. hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih
branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici dana 4. listopada 2020. godine.“

Ako gospodarski subjekt koji svoju ponudu šalje elektroničkom poštom ima ograničenje prometa
za slanje elektroničke pošte, dokumente ponude potrebno je posložiti u jedan folder i sažeti
odgovarajućim programskim alatom kao što je 7-zip ili drugim jednakovrijednim i opće
dostupnim računalnim alatom.
Ponudu je također moguće poslati putem javno dostupne i besplatne elektroničke platforme za
slanje velikih datoteka kao što je Jumbo mail, a koja se može pronaći na sljedećoj poveznici
https://jumboiskon.tportal.hr//index ili putem druge jednakovrijedne općedostupne i besplatne
platforme koja je interoperabilna s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u
općoj uporabi.
Ukoliko se ponuda sastoji od više dokumenata, navedene dokumente potrebno je prvo spremiti u
digitalni folder, po potrebi sažeti te potom poslati elektroničkom poštom ili putem odgovarajuće
javno dostupne i besplatne elektroničke platforme za slanje velikih datoteka kao što je Jumbo
mail.
Ukoliko se ponuda zbog svoje veličine ne može poslati elektroničkom poštom u jednom dijelu
iako je sažeta odgovarajućim programskim alatima ili veličina ponude prelazi maksimalni
promet dopušten javno dostupnom i besplatnom elektroničkom platformom za slanje velikih
datoteka (npr. Jumbo mail ili jednakovrijedno) gospodarski subjekt može poslati svoju ponudu u
2 ili više dijelova i u tom slučaju dijelovi ponude koji se šalju moraju biti označeni u naslovu
elektroničke pošte odgovarajućim brojem na način da je vidljiv dio ponude kroz ukupan broj
dijelova ponude koji se šalju (npr. „JEDNOSTAVNA NABAVA- „Nabava lunch-paketa za
hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, hodočasnike na 28. hodočašću Hrvatske vojske,
policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici dana 4. listopada
2020. godine – dio 2/3).
Radi osiguranja načela transparentnosti te u svrhu zaštite tajnosti ponuda, ponuditeljima
preporučujemo zaštititi ponudu koju šalju putem elektroničke pošte na način da pošalju ponudu
zaključanu s lozinkom kako bi Naručitelj mogao ostvariti uvid u ponudu tek nakon roka za
dostavu.
Ukoliko koriste tu mogućnost, lozinku su dužni poslati na istu adresu elektroničke pošte nakon
isteka roka za dostavu ponuda i to na način da je Naručitelj zaprimi elektroničkom poštom
najkasnije do 24. rujna 2020. godine do 12:00 sati.
U roku za dostavu ponude Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako
Ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u
trenutku dostave posljednje izmjene ponude.
Sve ponude moraju biti zaprimljene do 24. rujna 2020. godine do 12:00 sati. Nepravodobne
ponude neće se uzeti u razmatranje.
U slučaju nemogućnosti slanja ponude elektroničkom poštom tijekom roka za dostavu ponuda, a
zbog kvara na strani Naručitelja, ponuditelji su obvezni o kvaru bez odgode obavijestiti
Naručitelja i osigurati dokaze za svoje tvrdnje.
Naručitelj ne snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje programskih alata za slanje i
primanje elektroničke pošte. Ponuditelj mora za svoje potrebe osigurati dokaz da je pravodobno
poslao potpunu ponudu.

ZAVRŠETAK POSTUPKA NABAVE:
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.
Ukoliko dostavljene ponude u potpunosti ne udovoljavaju traženom, Naručitelj nije obvezan
izvršiti odabir.

