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REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ 
Gospić, Budačka 24 

OIB: 19583077416  
 

         - Ponuditeljima 
 

Klasa: 404-01/21-01/01 

Urbroj: 2125/35-01-21-01 
     

 
PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA    Datum:  27.01.2021. 
 
 
Poštovani, 
 
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16),  pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za 
predmet nabave Održavanje računala i informatičkih sustava, evidencijski broj nabave J-1/21. 
 
 
OSNOVNI PODACI O POSTUPKU 
 

Naručitelj: STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ  (u daljnjem tekstu Naručitelj) 

 
Sjedište Naručitelja: 53000 Gospić, Budačka 24 
 
Procijenjena vrijednost nabave: 69.900,00 kn i ne sadrži porez na dodanu vrijednost (PDV).   
 
Evidencijski broj nabave Naručitelja:  J-1/21 
 
Predmet nabave: Održavanje računala i informatičkih sustava 
 
Oznaka iz CPV-a: 50312610-4        Naziv iz CPV-a: Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju 
 
Ponudu je potrebno dostaviti sukladno ovom Pozivu, Ponudbenom listu, Troškovniku i Prijedlogu 
ugovora koji se nalaze u prilogu. 
 
Ponudu molimo dostavite u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja 
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ, Gospić, Budačka 24, 53000 Gospić, najkasnije 01.02.2021. godine 
do  10:00 sati. 
 
Na omotnici je potrebno navesti sljedeće podatke: 

a) Naziv i adresu Naručitelja: STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ, 53000 Gospić, Budačka 24 
b) Evidencijski broj predmeta nabave Naručitelja:  J-1/21 
c) Naziv i adresu Ponuditelja,  
d) Naziv predmeta nabave: Održavanje računala i informatičkih sustava 
e) Naznaka "NE OTVARAJ“ 

 
 
Ponuda mora sadržavati popunjeni Ponudbeni list, Potpisani prijedlog ugovora i Troškovnik po svim 
stavkama u skladu s obrascima koji su sastavni dio ovog Poziva. 
 
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 
 
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na 
dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na 
dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene 
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ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu 
vrijednost ostavlja se prazno. 
 
Jedinične cijene su nepromjenjive tijekom trajanja Ugovora i ne smiju se vezivati na promjenu tečaja 
stranih valuta.  
 
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude. 
 
Nadmetanje po ovom Pozivu uključuje sklapanje ugovora. 
 
Ugovor se sklapa temeljem prihvaćene ponude i obvezuje odabranog Ponuditelja na pružanje 
ugovorenih usluga. 
 
Valjanost ponude je najmanje 30 dana od roka za dostavu ponuda. 
 
Mjesto pružanja usluga su poslovni objekti Naručitelja u Gospiću. 
 
 
Dostavom Ponude Ponuditelj prihvaća sve uvjete propisane ovim Pozivom. 
 
Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa 
 

Predstavnik Naručitelja u sukobu interesa je sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu 

ponuditelja, člana zajednice, ili podugovaratelja): 

- HELDES d.o.o., 53000 Gospić, Kralja Zvonimira 4, OIB: 21127426096 

- HELDES CONSULTING j.d.o.o., 53000 Gospić, Kralja Zvonimira 4, OIB: 83016502925 

 

Narudžbenica sklopljena s gore navedenim gospodarskim subjektima  je ništetna. 

 
Komunikacija između Naručitelja i gospodarskog subjekta obavljat će se isključivo na hrvatskom jeziku 
i latiničnom pismu, a sukladno člancima 59.-66. ZJN 2016. 
 
Za dodatna pojašnjenja ili informacije obratite nam se pisanim putem na telefaks broj 053/573-236 ili 
na e-mail adresu: kaja.murgic@skole.hr 
 
U pisanoj korespondenciji naznačite točan naziv predmeta nabave pod kojim se vodi predmetni upit za 
dostavom ponude. 
 
S poštovanjem, 
 
                       Administrator postupka 
                           Vlatko Čubelić 
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Prilog 1 

 

PONUDBENI LIST 
 

Naručitelj:  

 

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ, 53000 GOSPIĆ, BUDAČKA 24 

Predmet nabave:  

 

Održavanje računala i informatičkih sustava 

 

Broj ponude:        Datum ponude:    

 

Podaci o Ponuditelju:  

Naziv i sjedište, adresa  

  

OIB 
  

Broj računa - IBAN 
 

Adresa za  

dostavu pošte 
  

Adresa e-pošte 

  

Telefon   Telefaks  

Ponuditelj je u sustavu PDV-a   DA                   NE                           (zaokružiti) 

Kontakt osoba Ponuditelja 
 (ime i prezime, funkcija)  

Cijena ponude bez PDV-a  
 

Iznos poreza na dodanu 

vrijednost  

Cijena ponude s PDV-om 
 

Rok valjanosti ponude (upisati 

broj dana – minimalno 30 dana)   

 

NAPOMENA: ako Ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu 

vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene Ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan 

na mjestu predviđenom za upis cijene Ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na 

dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

 

 

ZA PONUDITELJA:       ___________________________________ 

 

                   (ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe) 

         

Potpis ovlaštene osobe    MP:                                                      

                                                                                          __________________________________ 
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Prilog 2 

TROŠKOVNIK 
 

 

Nalazi se u privitku 
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Prilog 3 

PRIJEDLOG UGOVORA 
 

 

Nalazi se u privitku 

 


