Broj: 04-06/22-290-799
Zagreb, 10. lipanj 2022.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
Evidencijski broj nabave: 150/22

I.OPĆI PODACI:
1.Podaci o naručitelju
Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba
Kruge 44/2, Zagreb 10000
OIB: 70362197460
Tel: 01/6311 640
Mrežna stranica: www.dobri-dom.hr
Elektronička pošta: info@dobri-dom.hr
2.Komunikacija
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja
se isključivo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu putem elektroničke pošte (vesna.tomic@dobri-dom.hr).
3.Evidencijski broj nabave:
150/22
4.Vrsta postupka nabave
Jednostavna nabava s ciljem sklapanja ugovora
5.Procjenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 149.000,00 bez PDV-a.

II.PODACI O PREDMETU NABAVE
1.Naziv i opis predmeta nabave
Nabava svježeg povrća za potrebe Ustanove ˝Dobri dom˝ Grada Zagreba u 2022.
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2.Količine predmeta nabave
U troškovniku (Prilog 1) iskazane su okvirne količine predmeta nabave. Stvarno nabavljena količina predmeta
nabave može biti veća ili manja od predviđene količine. Naručitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih
količina u cijelosti. Točna količina iskazat će se pojedinačnim narudžbenicama. Stvarna realizacija ovisit će o
potrebama naručitelja i raspoloživim financijskim sredstvima.
3.Mjesto izvršenja usluge, isporuke
Mjesto izvršenja usluge odnosno isporuke je Grad Zagreb i Zagrebačka županija.
4.Rok za izvršenje usluge
Ponuditelj se obvezuje na davanje prioriteta naručitelju prilikom dogovora termina za isporuku robe.
Dinamika izvršavanja sukladna je potrebama naručitelja za vrijeme izvršenja ugovora.
Naručitelj će naručivati svojim potrebama i mogućnostima, na temelju pojedinačnih narudžbenica te nije
obvezan naručiti cjelokupne količine naveden u troškovnicima.
5.Tehnička specifikacija
Tehničke specifikacije opisane su u troškovniku.
6.Rok trajanja ugovora
Ugovor o nabavi sklapa se na rok do 31.12.2022. od obostranog potpisa ugovora odnosno do njegovog
financijskog izvršenja.

III.PONUDA
1.Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati:
a) Dokaz o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
b) Potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana)
c) Izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 90 dana)
d) Popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog 1)
e) Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog 2)
f) Izjava o poslovnom prostoru. Obrazac Izjave je Prilog 3 ove dokumentacije
g) Popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje
prethode toj godini. Popis glavnih pruženih usluga mora sadržavati vrijednost usluge, datum te naziv
druge ugovorne strane. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) pružene usluge mora biti minimalno u visini ½
procijenjene vrijednosti nabave.
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2.Jezik i pismo ponude
Sva dokumentacija u ponudi dostavlja se u latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku. Ako je pojedini dio
dokumentacije na stranom jeziku, uz original se dostavlja i neovjereni prijevod na hrvatski jezik.
3.Način i dostava ponude
Ponuda sa popratnom dokumentacijom mora biti dostavljena na adresu Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba,
Kruge 44/2 kat, soba br.14 najkasnije do 20.06.2022. do 15,00 sati.
4.Cijena ponude
Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te
cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.
Naručitelj nije upisan u registar obveznika PDV-a. U skladu s navedenim, naručitelj uspoređuje cijenu ponude s
PDV-om.
Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom uza upis cijene
ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za
upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.
Jedinične cijene iskazane u ponudi su nepromjenjive i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude i
ugovora. Iznimno, zbog izvanrednih okolnosti koje su nastale na svjetskoj razini te je neupitno došlo do
društvenih i ekonomskih promjena koje se očituju u naglom i velikom porastu cijena, ukoliko se i dalje
neočekivano nastave, nakon sklapanja ugovora, a koje pažljiv naručitelj nije mogao predvidjeti, te se izmjenom
ne mijenja cjelokupna priroda ugovora i povećanje cijene nije veće od 30%, postupit će se sukladno članku 317.
Zakona o javnoj nabavi (NN120/16).
5.Kriterij za odabir ponude
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.
6.Rok valjanosti ponude
Ponuda mora važiti za period najmanje 15 dana od dana otvaranja ponuda
7.Rok, način i uvjeti plaćanja
Predujam isključen.
Naručitelj se obvezuje robu, temeljem isporučenog e-računa, platiti u roku od 30 dana od primitka računa.
8.Dodatne informacije i objašnjenja, te izmjene Poziva za dostavu ponuda
Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu
inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjem,

3 od 7

Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba – Poziv za dostavu ponude

izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda. Svaka izmjena ili dopuna bit će objavljena na isti način kao i osnovna
objava.

9.Ostale napomene
Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak
provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave uz bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu
ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

RAVNATELJ
Alen Župan, mag. soc. geront., v.r.

Dostaviti:

1.

Pismohrana, ovdje
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Prilog 1

PONUDBENI LIST

(Molimo ispuniti sve stavke obrasca)

Predmet nabave:

Evidencijski broj:
150/22
Datum ponude: _________________
PODACI O PONUDITELJU
Naziv ponuditelja:
Sjedište ponuditelja:
Adresa ponuditelja:
OIB:
Broj računa (IBAN) i naziv banke:
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA - NE

Adresa za dostavu pošte:
Adresa e-pošte:
Kontakt osoba ponuditelja:
Broj telefona:

Broj telefaksa:

CIJENA PONUDE
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama:
Iznos PDV-a – u brojkama:
Cijena ponude s PDV-om

-

brojkama:

Rok valjanosti ponude:

U ______________,

_____._____ 2022.
M.P.

________________________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
(vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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Prilog 2

TROŠKOVNIK: Nabava svježeg povrća za potrebe Ustanove ˝Dobri dom˝ Grada Zagreba u 2022.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

REDNI
BROJ

NAZIV I OPIS
PREDMETA NABAVE

JEDINICA
MJERE

PREDVIĐENA
KOLIČINA
NABAVE

JEDINIČNA CIJENA
BEZ PDV-a

UKUPNA CIJENA,
BEZ PDV-a

1.

Luk II kl., crveni , promjer glavice min. 4 cm, do 10
kg

kg

2.500

Kelj I kl., svježi, glavica do 2 kg

kg

2.000

Poriluk I kl., svježi, pak do 5 kg

kg

1.500

Mrkva I kl., svježa, pak do 5 kg

kg

1.500

kg

100

Celer, svježi, list i korijen pak do 5 kg

kg

100

Koraba I kl., svježa, pak do 5 kg

kg

50

Luk bijeli -češnjak I kl., promjer glavice min. 3 cm,
svježi, pak do 5 kg

kg

75

Rajčica I kl. svježa, pak.do 5 kg

kg

50

Leća, rinfuza, pak do 10 kg

kg

1.000

Tikvica, I kl. svježa, pak do 5 kg

kg

750

Šampinjoni svježi, I kl., rinfuza,pak do 5 kg

kg

1.500

Paprika, babura, svježa, I klasa,pak do 5 kg

kg

1.000

Cvjetača, svježa, I klasa, pak do 5 kg

kg

500

Brokula, svježa, I klasa,pak do 5 kg

kg

500

Blitva, svježa, I klasa, pak do 5 kg

kg

200

Radič crveni svježi, I kl., rinfuza, pak do 5 kg

kg

300

Krastavac, svježi, plod 15-20cm, I klasa, pak do 5 kg

kg

750

Mahuna žuta, svježa, I klasa, pak do 5 kg

kg

100

Zelena salata, svježa, pak do 10 kg

kg

1.500

2.
3.
4.

Peršin, svježi, list i korijen, pak do 5 kg

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CIJENA PONUDE u kn bez PDV-a:
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE u kn s PDV-om:

Napomena: Molimo ovjeriti svaku stranicu pečatom i potpisom

M.P._______________________
Vlastoručni potpis odgovorne osobe ponuditelja

6 od 7

Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba – Poziv za dostavu ponude

Prilog 3

IZJAVA O POSLOVNOM PROSTORU
ovim izjavljujemo da u gradu Zagrebu raspolažemo sljedećim poslovnim prostorom potrebnim za realizaciju
predmeta nabave:

Naziv prostora

U _______________2022.
(mjesto i datum)

Adresa

Površina (m²)

Kontakt osoba
Broj telefona

Broj telefaksa/epošta

M.P. __________________________
(potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja)
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