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Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,sukladno clanku 44. St . 1. Zakona 0 javnoj 
nabavi (Narodne novine gO/20l1). objavljuje 

ZAHTjEV ZA PRIKUPLjANjE PONUDA 

za uslugu smjestaja, prehrane i prijevoza sudionika drzavnih natjecanja koja se odrzavaju u 


$IBENIKU 

Evidencijski broj nabave:4/2012 

I. 
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoje ponude za uslugu smjestaja, 
prehrane i prijevoza sudionika drzavnih natjecanja koja se odrzavaju u Sibeniku, prema tehnickoj 
specifikaciji koja se nalazi u prilogu ovog zahtjeva za prikupljanje ponuda (Prilog 1.). 

II. 
Narucitelj: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb. Radnicka cesta 37b 
Procijenjena vrijednost nabave: 105.000,00 kn 
Kriterij za odabir ponude: najniza cijena prihvatljive, prikladne i pravilne ponude. 
Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti: definirani su u Tehnickoj specifikaciji (Prilog 1.) i 
Uputama 0 sadrzaju po nude (Prilog 2.). koji su sastavni dio ovog Zahtjeva i nalaze se na 
internetskoj adresi: WYIfY\( ,i!~QQ.hr 

Popis gospodarskih subjekata 5 kojima je narucitelj u sukobu interesa u smislu (lanka 13. Zakona 0 

javnoj nabavi (NN gO/ll): 1. PuC-ko otvoreno ucilisteAlgebra. Maksimirska s8a, Zagreb 
2. Visoko uciliste Algebra -visoka skola za primijenjeno racunarstvo, Ilica 242, zagreb 
3. Algebra d.o.o Nasicka 61E, Zagreb 
Osoba zaduzena za kontakt: Snjezana MarkoviC. voditeljica Odsjeka za opee, informaticke i poslove 
javne nabave, Tel. 016274644, e-posta sn·ezana.markovic asoo.hr 

III 
Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici 5 nazivom i 
adresom narucitelja: 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Zagreb, Radnicka cesta 37b 

te nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave. evidencijskog broja i naznakom 
"NEOTVARAj". 

Rok za dostavu ponudaje 28 . ozu jka 2012. do 12.00 sati . 

IV. 

Zahtjev za prikupljanje ponuda za uslugu smjestaja, prehrane i prijevoza sudionika drzavnih 
natjecanja koja se odrzavaju u Sibeniku objavit ce se na internetskim stranicama Agencija za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih WWW-'-9soo 'hr201h"·e.r ~/ I" 

Zagreb 0 \ e 
" 2 I ~ Sutalo, dipl. ing. 

~\"i 
~ - ~ . 
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Prilog 1. 

TEHNICKA SPECIFIKACIJA 

za predmet nabave 

Usluga smjestaja i prehrane sudionika drzavnog natjecanja 


SIBENIK 2012. 


Evidencijski broj nabave:4/2012 

I GRUPA 

1. 	Naziv natjecanja: Promet i logistika 

2. 	 Mjesto odrzavanja natjecanja: Sibenik 

3. 	 Vrijeme odrzavanja natjecanja: 18. - 20. travnja 2012. 

4. 	 Ukupan broj sudionika: cca 87 osoba 

5. 	 Usluga prehrane: - jedan puni pansion i jedan polupansion za cca 87 osoba 

Pocetna usluga prehrane: 18. travnja 2012. vecera za 87 osoba 

19. travnja 2012. dorucak, rucak, vecera za 87 osoba 

Zavrsna usluga prehrane: 20. travnja 2012. dorucak za 87 osoba 

6. 	Smjestajni kapacitet: 
14 clanova Drzavnog povjerenstva - 14 jednokrevetnih soba 
cca 73 ucenika i mentora - dvokrevetne i trokrevetne sobe 

Napomena: Jednokrevetne sobe predvidene su samo za clanove Drzavnog povjerenstva. 
Ukoliko netko od mentora iii ucenika bude zahtijevao smjestaj u jednokrevetnoj sobi, 
trosak razlike smjestaja morat ce snositi sam, neovisno 0 Agenciji za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

7. 	 Broj dvorana i vrsta opreme: 
• 	 jedna velika dvorana za otvaranje 
• dvije male dvorane sa 25 radnih stolova 

• obiljezeni poligon za natjecanje u vjestini voznje 
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II GRUPA 

8. Naziv natjecanja: Frizeri 

9. Mjesto smjestaja sudionika: Sibenik 

10.Vrijeme odrzavanja natjecanja: 26. travnja - 27. travnja 2012. 

11.Ukupan broj sudionika: cca 55 osoba 

12.Usluga prehrane: - jedan polupansion za cca 55 osobu 

Pocetna usluga prehrane: 26. travnja - vecera za cca 55 osoba 
27. travnja - dorucak za cca 55 osoba 

Zavrsna usluga prehrane: 27. travnja - rucak za cca 55 osoba (catering u skoli) 

13.Usluge prijevoza: 27. travnja - ujutro za 55 osoba prijevoz od mjesta 

smjestaja do skole (Srednja strukovna skola Sibenik) 


14.Smjestajn i kapacitet: 
7 clanova Drzavnog povjerenstva - 7 jednokrevetnih soba 
cca 48 ucenika i mentora - dvokrevetne i trokrevetne sobe 

Napomena: Jednokrevetne so be predvidene su samo za clanove Drzavnog povjerenstva. 
Ukoliko netko od mentora iii ucenika bude zahtijevao smjestaj u jednokrevetnoj sobi, 
trosak razlike smjestaja morat ce snositi sam, neovisno 0 Agenciji za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih. 
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III GRUPA 

15.Naziv natjecanja: Tehnicar za brodostrojarstvo 

16.Mjesto odrzavanja natjecanja: Sibenik 

17.Vrijeme odrzavanja natjecanja: 17. svibnja - 18. svibnja 2012. 

18.Ukupan broj sudionika: cca 25 osoba 

19.Usluga prehrane: - jedan puni pansion za 25 osoba 

Pocetna usluga prehrane: 17. svibnja - rucak za cca 25 osoba 
17. svi bnja - vecera za cca 25 osoba 
18. svibnja - dorucak za cca 25 osoba 

Zavrsna usluga prehrane: 18. svibnja - rucak za cca 25 osoba (catering u skoli) 

20.Usluge prijevoza: 17. svibnja - za cca 25 osoba prijevoz od mjesta smjestaja do 
skole i od skole do mjesta smjestaja (Tehnicka skola Sibenik) 

18. svibnja - za cca 25 osoba prijevoz od mjesta smjestaja do 
skole 

21.Smjestajni kapacitet: 
4 clana Drzavnog povjerenstva - 4 jednokrevetnih soba 
cca 21 ucenika i mentora - dvokrevetne i trokrevetne sobe 

Napomena: Jednokrevetne sobe predvidene su samo za clanove Drzavnog povjerenstva. 
Ukoliko netko od mentora iii ucenika bude zahtijevao smjestaj u jednokrevetnoj sobi, 
trosak razlike smjestaja morat ce snositi sam, neovisno 0 Agenciji za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih. 
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Prilog 2. 

UPUTE 0 SADRZAjU PONUDE 

Ponuda se izraduje na hrvatskomjeziku. 

Ponuda mora sadrzavati: 

1. 	 Popunjeni ponudbenllist koji sadrzi: 

• 	 Naziv i sjediste ponuditelja (tvrtku iii skracenu tvrtku), adresu, OIB, broj racuna, 
adresu za dostavu poste, adresu e-poste, kontakt osobu ponuditelja, broj 
telefona, broj faksa 

• 	 Predmet nabave 
• 	 jedinicnu cijenu (po danu i osobi) punog pansiona, polupansiona, te nocenja s 

doruckom 
• 	 jedinicnu cijenu vanpansionskog rucka i vanpansionske vecere 
• 	 Ukupnu cijenu prijevoza 
• 	 Ukupnu cijenu ponude bez PDV-a 
• 	 Ukupni iznos PDV-a 
• 	 Ukupnu cijenu ponude s PDV-om 
• 	 Rok valjanosti ponude 
• 	 Datum i potpis ovlastene osobe ponuditelja 

2. 	 Troskovnlk, popunjen sukladno tehnickoj specifikaciji (prilog 1.) s naznakom datuma te 
ovjeren i potpisan od ovlastene osobe ponuditelja 

Cijena u ponudi treba biti izrazena u kunama. 

Ponuditelj su u troskovniku duzni iskazati jedinicnu i ukupnu cijenu smjestaja 

prehrane, te ukupnu cijenu prijevoza u skladu s predmetom nabave. 

Cijena ponude treba biti iskazana bez PDV-a, posebno treba biti iskazan iznos PDV-a i 

ukupna cijena ponude s PDV-om. 

Ponudena cijena mora biti fiksna i nepromjenjiva. 
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