Podaci o naručitelju:

Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.,
10010 Zagreb, Bani 75 b, Buzin
25. ožujka 2020.

Datum:

ZAPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA
Predmet nabave:

Otvoreni postupak nabave
sustava za backup s implementacijom

Vrsta postupka nabave:

Otvoreni postupak nabave

Evidencijski broj nabave:

CTN-ITM-MV-05/20

Rok za dostavu ponuda:

25. ožujka 2020. godine do 12.00 sati

Način zaprimanja ponuda:
Sukladno preporukama i mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih
hrvatskih institucija za borbu protiv koronavirusa u svezi zaštite zdravlja i sprečavanja širenja
zaraze, a temeljem izmjene dokumentacije u točki 10. Dostavljanje ponuda ponude su
dostavljene u elektronskom obliku na e-mail adresu povjerenstva.
U IT sustavu društva omogućena je sljedivost elektronske komunikacije s ponuditeljima.

Otvaranje ponuda:
S obzirom na Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događanja, kojom je zabranjeno odnosno ograničeno održavanje javnih događaja i
okupljanja, otvaranje ponuda provesti će se bez ovlaštenih predstavnika ponuditelja.
Povjerenstvo će po isteku roka za zaprimanje ponuda održati sastanak na daljinu, te će
zapisnički utvrditi broj, vrijeme i iznos pristiglih ponuda.
Ime i prezime članova povjerenstva naručitelja:
• Božana Mišić, predsjednica povjerenstva
• Zoran Blažić, zamjenik
• Sven Mikac, član
• Neven Gorupec, član
• Sanja Rožić, član
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Naziv ponuditelja

Datum
evidencije
ponude
na mail adresi
povjerenstva

Ponuda
pristigla
pravodobno i
ispravno –
da/ne

Obavijest o
povlačenju
ponude
da/ne

Izmjena/
dopuna/
odustajanje
od ponude –
da/ne

Ukupan iznos
ponude u kn
bez PDV-a

2.

3.

4.

5.

6.

23.03.20.
11.11i

DA

NE

NE

613.518,00

1.
S&T Hrvatska d.o.o.

Ostali podaci:
Povjerenstvo će pristupiti detaljnoj provjeri pristiglih ponuda.
Ponuditelj čija je ponuda pristigla pravovremeno te je zaprimljena ovim Zapisnikom, biti će
obaviješten pisanim putem o Odluci povjerenstva.
Zapisnik o zaprimanju ponuda se objavljuje se na web stranici društva.
Ponuditelj čija je ponuda pristigla pravovremeno te je zaprimljena ovim zapisnikom, biti će
obaviješten pisanim putem o Odluci povjerenstva.
U okolnostima sastanaka na daljinu svi članovi povjerenstva suglasnost na sadržaj Zapisnika
dostavljaju u elektronskom obliku na e-mail povjerenstva, što ima značenje ovjere potpisom.
Datum i vrijeme završetka sastanka povjerenstva: 25. ožujka 2020. godine do 12.20 sati

Zapisnik pripremila: Sanja Rožić
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