
DOM  ZA ODRASLE OSOBE TROGIR 
Tina Ujevića 11, Trogir 
 
Klasa:550-00/18-01/376 
Ur.br:534-01-01-18-1 
 
Trogir, 06. srpnja 2018.g. 

        
Naručitelj Dom za odrasle osobe Trogir započinje postupak za nabavu svježeg mesa, 

evidencijski broj nabave 3/18, te Vam upućuje  
 
    POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 
 
 

Ovaj postupak Naručitelj provodi sukladno čl.15. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) i 
Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Doma za odrasle osobe Trogir (Kl: 550-00/18-
00/352, Ur.br: 534-01-1) od 20. lipnja 2018.g. 

 
1. Podaci o naručitelju  

Naziv: Dom za odrasle osobe Trogir 
Sjedište: Tina Ujevića 11, 21220 Trogir 
OIB: 50259535567 
e-mail: korisnik534@mdomsp.hr 
fax: 021/796-439 
tel: 021/881-522, 885-203 
 

2. Podaci o predmetu nabave: 
Naziv predmeta nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi 
Opis: Predmet nabave su mlijeko i mliječni proizvodi prema okvirnim količinama 
navedenim u troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude. 
Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00 kn bez PDV-a.  
Mjesto i vrijeme isporuke: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220  Trogir, 
isporuke temeljem narudžbi 1-2 puta tjedno,  radnim danima od 07.00 – 15.00 sati. 
 

3. Podaci o ugovoru: 
Ugovorom se utvrđuju uvjeti za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda do sklapanja ugovora 
od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a najduže do 
godinu dana. 
Sastavni dio Ugovora čine troškovnik i ponudbeni list koji se nalaze u prilogu ovog Poziva. 
 

4. Razlozi isključenja ponuditelja: 
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja 
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je 
sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 
Dokaz: potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana otvaranja 
ponuda. 
 

5. Obvezni sadržaj ponude: 
–  Ponudbeni list (prilog 1) – ispunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe 
- Troškovnik (prilog 2) – ispunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe 
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana otvaranja ponuda 



6. Dostava ponude: 
Ponude se dostavljaju poštom ili neposredno na adresu Naručitelja: 
 
    Dom za odrasle osobe Trogir    
  Tina Ujevića 11, 21220 Trogir      
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj se upisuje: naziv naručitelja, naziv 
ponuditelja, naziv predmeta nabave i naznaka „ne otvaraj“. 
Rok za dostavu ponude je 16. srpnja 2018.g. do 14.00 h. 
 

 
    
                                                                                           Ravnateljica:  
 
           Jakica Šimić 
 
 
 
Prilog: 

1. Ponudbeni list 
2. Troškovnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 


