REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO VANJSKIH
I EUROPSKIH POSLOVA
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8 Zagreb

KLASA: 406-01-19-02/37
URBROJ: 521-TP-01-04-19-2
Zagreb, 7.lipnja 2019. godine
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka
11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u
javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Naručitelj, Ministarstvo vanjskih i europskih
poslova:
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA ZA NABAVU USLUGE CATERINGA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI
PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020. GODINE
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Naručitelj:
Adresa:
OIB:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
43541122224

Evidencijski broj nabave: 336/19
Opis predmeta nabave:
Predmet nabava je usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) tijekom odvijanja
predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine u Republici
Hrvatskoj. Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije odvijat će se u periodu
od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine. Za vrijeme predsjedanja u Republici
Hrvatskoj održat će se najmanje jedan sastanak na vrhu (šefova država i vlada država
članica Europske unije), otprilike 25 sastanaka i konferencija na ministarskoj razini i između
200 i 250 sastanaka na radnoj i stručnoj razini. Sudionici na sastancima uključuju najviše
dužnosnike, ministre, visoke delegacije i stručnjake.
Predsjedanje Vijećem EU-a za svaku državu članicu donosi brojne izazove. Za Republiku
Hrvatsku ova će uloga biti dodatno važna zato što će, kao najmlađa država članica, prvi puta
predsjedati Vijećem. U tih će 6 mjeseci Hrvatska imati priliku ostatku Europske unije dodatno
približiti i bolje predstaviti svoja kulturna, znanstvena i prirodna bogatstva. Važan dio
navedenoga je i gastronomija, čija se uloga u diplomaciji odavno prepoznaje i priznaje kao
izuzetno bitan element predstavljanja neke zemlje i prikazivanja njezinog gastronomskog
bogatstva. Jelovnike službenih događaja za vrijeme predsjedanja Vijećem EU-a stoga je nužno
planirati na način da se maksimalno predstavi hrvatska gastronomska kultura i namirnice te se
i kroz ovaj segment bolje predstavi nacionalni identitet.
CPV oznaka i naziv:
55520000-1-Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
Datum početka prethodnog savjetovanja: 31. svibnja 2019. godine
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 6. lipnja 2019. godine
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nije bilo primjedbi ni prijedloga zainteresiranih
gospodarskih subjekata niti je Naručitelj sa zainteresiranim gospodarskim subjektima održao
sastanak.
Naručitelj ovo izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljuje u strojno čitljivom
obliku u EOJN RH te na svojim internetskim stranicama.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Ministarstva vanjskih i europskih poslova
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