
Poštovani, 

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

nabavi, KLASA: 030-01/17-0002/14, URBROJ: 522-02/2-3-17-1 od 30. lipnja 2017. godine, pozivamo 

vas da nam dostavite ponudu za predmet nabave: Ugostiteljske usluge za EU projekt „Promicanje 

društvenog poduzetništva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i 

zadruga braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata“ – Zagreb, 28. siječnja – 02. 

veljače 2018. godine. 

 

OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: 

Nabava ugostiteljskih usluga za EU projekt „Promicanje društvenog poduzetništva hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i stradalničke populacije iz 

Domovinskog rata“  - provedba edukacija u periodu od 28. siječnja do 02. veljače 2018. godine u 

Zagrebu. 

 

DODATNI OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: 

Ugostiteljske usluge za provedbu edukacija od 28. siječnja do 02. veljače 2018. godine uključuju: 

1. Najam prostora i opreme – petodnevni najam (29. siječnja – 02. veljače 2018.) 

 dvije manje dvorane/učionice za održavanje edukacija s kapacitetom za do 15 osoba po 

dvorani/učionici 

 10 računala/laptopa (5 računala/laptopa po dvorani/učionici) uz osiguran Microsoft Office paket i 

pristup Internetu   

 platno za projekciju, LCD projektor, priključak na Internet, flip chart, flomasteri 

 tehnička podrška 

 

2. Osvježenje i ručak (29. siječnja – 02. veljače 2018.) – petodnevna usluga (svaki dan jedna jedinica 

ručka i jedna jedinica osvježenja po osobi) 

 osvježenje za do 30 osoba - jedinicu osvježenja čine: kava, čaj, sok, mineralna voda gazirana i 

negazirana, slatka i slana peciva 

 ručak/jelovnici za do 30 osoba (buffet, ručak uz mogućnost sjedenja) - jedinicu ručka čine: juha, 

glavno jelo, desert i jedno bezalkoholno piće, potrebno je osigurati i jelovnik za vegetarijance i/ili 

vegane  

 molimo da uz ponudu dostavite 3 prijedloga jelovnika za ručak i 3 prijedloga za osvježenje, a koji 

će biti u okviru cijene dostavljene u ponudi 

 

3. Noćenje – ukupno do 30 noćenja (28. siječnja – 02. veljače 2018.) 

 jedno noćenje u jednokrevetnoj sobi s doručkom odnosno sobi koju sudionik koristi samostalno te 

boravišne pristojbe - do 6 noćenja 28./29.01., do 6 noćenja 29./30.01., do 6 noćenja 30./31.01., do 

6 noćenja 31.01./01.02., do 6 noćenja 01./02.02. 

Napomena: Broj osoba podložan je promjenama (finalni broj osoba dostavit ćemo zaključno s 

26.01.2018. godine). Plaćanje se vrši sukladno izvršenju odnosno broju sudionika.  

Uz navedeno, važno je da hotel osigura sljedeće uvjete: 

 pristup osobama s invalidskim kolicima (lift u koji stanu invalidska kolica i rampe koje 

omogućuju pristup), a to se odnosi na pristup u sve dijelove hotela koji su uključeni u provedbu 

edukacija (ulaz u hotel, pristup i ulaz u dvorane/učionice gdje će se edukacije održavati, pristup 

prostorijama gdje se organiziraju osvježenja za pauze i pristup dvorani za ručak) 

 adekvatan prostor za vrijeme pauze gdje će se poslužiti osvježenje, a gdje će istovremeno biti do 

30 osoba; u isto to vrijeme treba osigurati i dio za pušače (unutar i/ili izvan hotela) s time da dio 

koji se nalazi izvan hotela svakako bude u natkrivenom dijelu i po mogućnosti s prostorom za 

sjedenje (svakako navedite broj sjedećih mjesta koja možete osigurati) 



 parking za 20 automobila (molimo da svakako navedete je li parking besplatan ili se naplaćuje po 

satu/danu i ukoliko se naplaćuje potrebno je navesti cijenu)   

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

www.branitelji.gov.hr 

Rok za dostavu ponuda je 12. siječnja 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“ – Ugostiteljske usluge  za EU projekt „Promicanje društvenog poduzetništva 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i 

stradalničke populacije iz Domovinskog rata“ – Zagreb 28. siječnja – 02. veljače 2018. godine. 

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 roka za dostavu. 

Ukoliko koriste tu mogućnost, šifru su dužni poslati na istu e-mail adresu nakon isteka roka za dostavu 

ponuda, a najkasnije do 12. siječnja 2018. godine do 14,00 sati. 

Sve ponude moraju biti zaprimljene do 12. siječnja 2018. godine do 13.00 sati. Nepravovremene 

ponude neće se uzeti u razmatranje. 

Ponuditelj svoju ponudu dostavlja na način da ispuni Ponudbeni list te na svom memorandumu navede 

bitne elemente ponude. U svojoj ponudi može iskazati sve svoje prednosti u smislu zadanih kriterija 

odabira. 

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

nabave od 30. lipnja 2017. 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, 

 

http://www.branitelji.gov.hr/
mailto:javna.nabava@branitelji.hr

