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POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU PREHRAMBENIH NAMIRNICA, 

NEPREHRAMBENIH ARTIKALA, RADOVA I USLUGA 

 

 

1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

Naručitelj, Dječji vrtić Vjeverica pokrenuo je postupak za nabavu prehrambenih namirnica, 

neprehrambenih artikala, radova i usluga.  

Sukladno čl. 12. st. 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) za godišnju procijenjenu 

vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 

manju od 500.000,00 kuna za nabavu radova bez PDV-a ( tzv. jednostavna nabava), Naručitelj 

nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

 

 

2. PREDMET NABAVE 

Predmet nabave su artikli sukladno Troškovniku iz točke 4. ovog Poziva, radovi i usluge. 

 

3. UVJETI NABAVE 

Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

Način izvršenja: ugovor, sukcesivno prema potrebi 

Rok izvršenja: do 24 sata od dana primitka narudžbe, telefonski ili e-mailom 

Rok trajanja ugovora: od 01.01.2021. do stupanja na snagu ugovora centralizirane javne nabave 

Grada Zagreba, a najkasnije do 31.12.2021. godine 

Rok valjanosti ponude: tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora 

Mjesto izvršenja: Dječji vrtić Vjeverica, Zagreb, Ksaverska cesta 14 

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka valjanog računa, račun se ispostavlja na 

adresu Dječji vrtić Vjeverica, Zagreb, Ksaverska cesta 14, s naznakom na računu „prema 

Ugovoru, Klasa_______, Urbroj_____ 

Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi 

troškovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: 

cijena ponude bez PDV-a, PDV, cijena ponude sa PDV-om 

Kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža 

cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. 

 

4. SASTAVNI DJELOVI PONUDE 

Ponuda treba sadržavati: 

 

Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja) 

Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja) 
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5. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz točke 4. ovog Poziva, a koje je 

potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti 

ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane uz predmet nabave iz ovog poziva na dostavu ponude.  

 

 

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDE 

30. studeni 2020. godine 

 

7. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Osobno ili poštom, u pisanom obliku, potpisano od odgovorne osobe i ovjereno 

pečatom. 

 

8. MJESTO DOSTAVE 

Dječji vrtić Vjeverica 

Ksaverska cesta 14 

10000 Zagreb 

Tajništvo 

 

9. OBAVIJESTI U SVEZI PREDMETA NABAVE 

Telefon: 01/4673-289, e-mail: vrtic.vjeverica@zagreb.hr, maja.kancir@gmail.com 

 

10. OBAVIJEST O REZULTATIMA PREDMETNE NABAVE 

Zapisnik o odabiru Ponuditelja objavit će se na internetskim stranicama Dječjeg vrtića, 

www.vrtic-vjeverica.zagreb.hr, u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

 

 

 

 

 

RAVNATELJICA 

Martina Jelić, mag.praesc.educ. 
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