
 
 
 

 

Temeljem članka 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te čl. 1. stavka 1. Pravilnika o pravilima, uvjetima 
i postupcima jednostavne nabave, URBROJ: 05-361/1-18 od 1. lipnja 2018.,  Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj 
dostavlja ovaj  
 
 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE  
GRUPA 2: STROJ ZA PAKIRANJE 

 
Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici, OIB: 87620790803 provodi projekt Poboljšanje infrastrukture za pružanje 
socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj, šifre KK.08.1.3.01., iz Poziva za dostavu 
projektnih prijedloga: Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici odraslim osobama s 
invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1. 
 
Projektnim planom nabave i Planom nabave naručitelja predviđena je nabava stroja za pakiranje. 
Procijenjena vrijednost nabave je 55.644,00 kuna bez PDV-a odnosno 69.555,00 kuna s PDV-om.  
 
Predmet nabave je nabava Grupe 2: Stroj za pakiranje, a koja je prethodno bila jedna od četiri grupa u postupku nabave 
NABAVA OPREME ZA RADNE AKTIVNOSTI, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Poziva na 
nadmetanje od 22. siječnja 2019., broj objave: 2019/S 0F2-0002439, objavljenog 23. siječnja 2019. i ispravka poslanog 
na objavu 25. siječnja 2019., broj objave 2019/S 0F2-0002999, objavljenog 28. siječnja 2019. te koja nabava nije 
provedena radi Jednostranog raskida ugovora BROJ: 04-91/19-19 je, od 5. lipnja 2019. radi nepoštivanja roka isporuke 
od strane ponuditelja. S obzirom da je procijenjena vrijednost grupe manja od praga za primjenu ZJN 2016 i zbrojena 
procijenjena vrijednost grupe iznosi 13,26% ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave odnosno ne 
prelazi 20% ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave, stečeni su uvjeti za provedbu postupka 
jednostavne nabave, slijedom čega se pokreće ovaj postupak jednostavne nabave. 
 
Sredstva su planirana u Proračunu naručitelja. 
Kriterij za odabir ponude u ovom postupku jednostavne nabave je najniža cijena. 
 
Naručitelj će odabranom gospodarskom subjektu izdati narudžbenicu koju potpisuje odgovorna osoba naručitelja, a koja 
sadrži podatke o: naručitelju (naziv, adresa i OIB), vrsti robe uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količini, jedinično j 
cijeni, ukupnoj cijeni, roku i mjestu isporuke robe, načinu plaćanja, broj narudžbenice, nadnevak izdavanja narudžbenice 
te podatke o gospodarskom subjektu (naziv, adresa, OIB). Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana 
zaprimanja računa, a računu se prilaže primopredajni zapisnik ovjeren od strane ovlaštene osobe naručitelja koja je 
zaprimila predmet nabave. 
 
Rok isporuke je 30 kalendarskih dana od izdavanja narudžbenice. 
 
Ispunjen Troškovnik i Ponudbeni list potrebno je dostaviti najkasnije do 25. 11. 2019. do 16:00 sati na e-mail naručitelja: 
centar.ozalj@gmail.com. 
 
Dodatne informacije o ovom Pozivu moguće je dobiti postavljanjem upita na e-mail naručitelja: centar.ozalj@gmail.com 
ili na kontakt telefon +38547751181.  
 
Ozalj, 18. 11. 2019. 
Ur. broj: 05-1038/1-19 
 
 

Stručno povjerenstvo za provedbu 
postupka jednostavne nabave 

 
 
Prilog: 

1. Troškovnik  
2. Ponudbeni list  
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TROŠKOVNIK 
GRUPA 2: STROJ ZA PAKIRANJE 

 

Red. br. Opis stavke Jedinica 
mjere Količina Jedinična cijena   

(u HRK) 
Ukupna cijena 

(u HRK) 

1. 

Stroj za pakiranje: 

Električni  dozator za sušeno voće, grah, čajeve i druge granulirane 

proizvode 

Za količine za pakiranje od 20 do 1.000 grama 

Izrađen u cijelosti od inoxa 

Dimenzije ulaznog lijevka najmanje 40cmx40cmx40cm 

Dvije izlazne cijevi različitih dijametara, za male i velike vrećice 

Ugrađena opcija poluautomatskog zavarivanja vrećica (zavarivanje vrećica 

pedalom) 

Držač vrećice 

Komad 1   

UKUPNO BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST   

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST   

UKUPNO S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST   

 Mjesto i datum:   

 Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja   

 Vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja   

  (M.P.)     

       

NAPOMENA: Potrebno je ispuniti sve stavke obrasca, tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpisati i ovjeriti pečatom. Ukupna vrijednost ponude dobiva se na način da se 
zbrojvrijednosti svih stavaka troškovnika, dok pojedina vrijednost stavke troškovnika predstavlja umnožak količine i jedinične cijene. Cijene su izražene u hrvatskim kunama. 

 
  



 
 
 

 

PONUDBENI LIST  
 

Predmet nabave: GRUPA 2: STROJ ZA PAKIRANJE 

Vrsta nabave: Jednostavna nabava 

Naručitelj: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ 
Odgovorna osoba Naručitelja: Dijana Borović-Galović 

Broj ponude:  Datum ponude:  

Zajednica ponuditelja (zaokružiti) DA                 NE 
Naziv i sjedište ponuditelja / 

člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za 
komunikaciju s naručiteljem 

 

OIB1  IBAN  

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA                 NE 

Adresa  

Telefon  Telefaks  

E-mail  

Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti) DA                 NE 

Podaci o podugovarateljima (ako je primjenjivo)  

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za 
potpisivanje ugovora o javnoj nabavi  

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt  

Cijena ponude bez PDV-a  

Porez na dodanu vrijednost2  

Cijena ponude s PDV-om  

Rok valjanosti ponude 
(Najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu 

ponuda): 
 

 
 

           ZA PONUDITELJA: 
 
 

M.P.     _____________________________________ 
 (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 
 

 

                                                 
1 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. 
2Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom. 

 


