












JNO1 - odluka o početku nabave  
  
Temeljem čl. 10. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića Tići Vrsar 
ravnateljica donosi: 
  

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA 
NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI 

 
 
Naziv predmeta nabave: 
 
 Procijenjena vrijednost nabave: 
  
Broj gospodarskih subjekata kojima se šalje poziv na dostavu ponuda: 
 
Za pripremu tehničke specifikacije odgovoran/odgovorna je: 
 
Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti): 
 
Za praćenje provedbe ugovora odgovoran/odgovorna je: 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Vrsar,  
 
 
 DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR 
 RAVNATELJICA 

  



JNO2 – poziv na dostavu ponude 
 
 Na temelju čl. 10. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića 
Tići Vrsar Povjerenstvo donosi: 
 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE 
 
 

Naručitelj: Dječji vrtić Tići Vrsar 
 
Naziv tijela koje provodi postupak: Povjerenstvo 
 
Kontakt osoba: 
 
1.PREDMET NABAVE 
Naziv: 
 
Opis predmeta nabave:  (sukladno Troškovniku u prilogu ovog Poziva).  
 
Redni broj nabave iz Plana nabave: 
 
2. UVJETI NABAVE  
Rok početka izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge: 
 
Rok završetka izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge: 
 
Mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge: 
 
Rok valjanosti ponude: 
 
Kriterij za odabir ponude:  
 
Dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo): 
 
Jamstva: 
 
Rok, način i uvjeti plaćanja: 
 
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 
Ponuda treba sadržavati: 
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 
- Dokazi (traženi dokumenti) 
- Izjava o izvršenju obveza prema Općini Vrsar sukladno preuzetim ugovornim obvezama 
(ispunjena i potpisana od strane ponuditelja) 
- Izjava o nepostojanju duga prema Općini Vrsar (ispunjena i potpisana od strane ponuditelja) 
- Potpisani prijedlog ugovora 
- Jamstva. 
 
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE 



Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz priloga ovog Poziva, a koje je  
potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj 
neće 
prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog 
Poziva. 
 
Rok za dostavu ponude:  
 
Način dostave ponude: u zatvorenoj omotnici s naznakom "naziv naručitelja", "naziv 
predmeta nabave", "ne otvaraj" 
 
Mjesto dostave ponude: 
 
Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: 
 
5. OSTALO 
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti 
ponuditelju u roku od 25 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Vrsar, _______ 
 
         POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  
       POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 
                Predsjednik  



JNO3 - troškovnik 
 

TROŠKOVNIK 
 

Predmet nabave: 
 
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, 
odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane 
stavke Troškovnika. 
 
 
 
 
(ubaciti tablicu troškovnika sa opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, 
ukupnom 
cijenom stavki bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom sa PDV-om) 
 
 
 
       ______________________________ 
            (ime i prezime ovlaštene osobe 
                ponuditelja, potpis i ovjera) 



JNO4 - ponudbeni list 

 
PONUDBENI LIST 

 
Predmet nabave: 
 
Naručitelj: Dječji vrtić Tići Vrsar 
 
Naziv ponuditelja: 
 
Adresa (poslovno sjedište): 
 
OIB: 
 
Broj računa (IBAN): 
 
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE 
 
Adresa za dostavu pošte: 
 
E-pošta: 
 
Kontakt osoba: 
 
Tel: 
 
Faks: 
 
PONUDA 
Broj ponude: 
 
Datum ponude: 
 
Cijena ponude bez PDV-a: 
 
Iznos PDV-a: 
 
 Cijena ponude s PDV-om: 
 
 
       ______________________________ 
           (ime i prezime ovlaštene osobe 
              ponuditelja, potpis i ovjera) 



JNO5 - izjava o urednom izvršenju 

 
 

IZJAVA 
 

Ja,………………. iz ……………………… OIB ………………………….., kao ovlašteni 
zakonski zastupnik …………………………., iz ………………………., 
OIB………………… ovom izjavom potvrđujem da je ………………………. izvršio sve 
radove i/ili isporučio robu ili usluge temeljem prethodnih ugovora sa Dječjim vrtićem Tići 
Vrsar sukladno preuzetim obvezama. 
 
 
 
       _________________________________ 
       (ime i prezime, potpis ovlaštene osobe) 



JNO6 - izjava o nepostojanju duga  

 
 

IZJAVA 
 

Ja,………………. iz ……………………… OIB ………………………….., kao ovlašteni 
zakonski zastupnik …………………………., iz ………………………., 
OIB………………… ovom izjavom potvrđujem da ………………………. nema dugovanja 
prema  Dječjem vrtiću Tići Vrsar. 
 
 
 
       _________________________________ 
       (ime i prezime, potpis ovlaštene osobe) 
 
 


