
NARUČITELJ: 
DJEČJI VRTIĆ „BUKOVAC“ 
ZAGREB, Trnac 67 
OIB: 13433301401 
TEL. 01/2341-131 
e-mali: vrtic-bukovac@zagreb.hr 
KLASA: 406-09/22-01/43 
URBROJ: 251-595-01-22-01 
U Zagrebu, 01.12.2022. 
 
 
PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDE 
 

Poštovani, 
Dječji vrtić „BUKOVAC “ pokrenuo je nabavu  za predmet nabave  MLIJEKO, te 

Vam upućujemo ovaj poziv na dostavu ponude. 
           Procijenjena vrijednost  predmeta nabave je 10.000,00 EUR. 

Kriterij odabira ponude bit će ekonomski najpovoljnija ponuda. 
 

Ponuditelj se obvezuje opskrbljivati naručitelja robom iz troškovnika  u okvirnim 
količinama i prema cijenama navedenim u troškovniku . 
 

Jedinične cijene robe bez poreza na dodanu vrijednost, navedene u troškovniku  
nepromjenjive su i sadrže sve troškove opskrbe s dnevnom dostavom u središnju 
kuhinju naručitelja. 
Na utvrđene jedinične cijene obračunava se porez na dodanu vrijednost prema 
propisanim stopama u vrijeme isporuke robe. 

Ponuditelj  se obvezuje dostavljati robu sukcesivno tijekom godine, u pravilu 
svakog radnog dana, a dinamika isporuke i količina robe bit će određena tjednom 
narudžbom naručitelja. 
Napominjemo da se opskrba vrši u centralni objekt Dječjeg vrtića „BUKOVAC“ u 
Zagrebu, Trnac 67 

Ugovor se sklapa na vrijeme od 12 mjeseci ili do izbora dobavljača u postupku 
javne nabave koju provodi GZ.  
 

Molimo da popunjeni ponudbeni list i troškovnik  koji dostavljamo u prilogu 
(ispunjen i potpisan o strane ponuditelja) dostavite  do 12.12. 2022. do 13 sati , poštom 
na adresu: Dječji vrtić „BUKOVAC“, Zagreb, Trnac 67.  

Otvaranje ponuda će se održati dana 12.12. 2012. u 13 sati u prostoriji 
Naručitelja ZAGREB, Trnac 67. Otvaranje ponuda nije javno. 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili obavijest o poništenju postupka 
dostavit će se svakom  ponuditelju  na dokaziv način ( izvješće o uspješnom slanju 
telefaksa,  e-maila, povratnica i sl.). 
                                                                                                  Ravnateljica  
                                                                                                  Gordana Lukačić, prof. 
 
 
 
 
 

GOSPODARSKI SUBJEKT:  

 

 



DJEČJI VRTIĆ  „BUKOVAC“ 

ZAGREB,  Trnac  67 

U Zagrebu, 20.11.2022 

SPECIFIKACIJA ROBE  ZA OPSKRBU DJEČJEG VRTIĆA od 01.01.2023-31.12.2023. 

                                      M L I J E K O 

RED. 

BR. 

 jed.mj. Planirana 

količina 
Jed. cijena 

bez pdv-a 

UKUPNA 

Cijena robe 

bez pdv-a 

Stopa 

PDV 

UKUPNA 

cijena 

robe s 

pdv-om 

1 TRAJNO MLIJEKO   

2,8 % M.M. 1/1 

l 200     

2 SVJEŽE MLIJEKO 3,2% 

M.M.  5/1 

l 4000     

3. SVJEŽE MLIJEKO 3,2 

% M.M. 1/1 

l 2500     

4. TRAJNO MLIJEKO 1,5 

% M.M. 1/1 

l 100     

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

 

SVEUKUPNA  CIJENA BEZ PDV-a: _____________________  eur 

             ( slovima:____________________________________________) 

+ SVEUKUPNO  PDV:_______________________________eur 

SVEUKUPNA  CIJENA  S PDV-om: _______________________eur 

( slovima : ______________________________________________________) 

                                                           MP                             ZA PONUDITELJA 



 


