Prilog 1. TROŠKOVNIK- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU I
NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA- pregleda za osposobljavanje za poslove s
posebnim uvjetima rada za: poslove mesara/mesarice, poslove u zanimanju
rukovatelj/ica strojevima za finalnu obradu drva, obavljanje poslova

Ponuditelj___________________________________________________________

Šifra
usluge

41202

VRSTA PREGLEDA

Pregled za zapošljavanje, osposobljavanje,
prekvalifikaciju i doškolovanje za poslove s
posebnim uvjetima rada

Cijena
jednog
pregleda

Broj
pregleda /
okvirno

Ukupna cijena
bez PDV-a

45
Ukupna cijena bez PDV-a

Na navedene usluge ne plaća se PDV.

U ______________, ________ 2015 godine
__________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe)

__________________________
(vlastoručni potpis)

(M.P.)

Prilog 1.

PONUDBENI LIST ZA GRUPU I - NABAVA LIJEČNIČKIH USLUGA-

pregleda za osposobljavanje za poslove s posebnim uvjetima rada za: poslove
mesara/mesarice, poslove u zanimanju rukovatelj/ica strojevima za finalnu
obradu drva, obavljanje poslova
NAZIV GRUPE – PODRUČJE PODRUČNOG UREDA BJELOVAR
1.

Naziv Naručitelja

2.

Adresa sjedišta

3.

Poštanski broj i mjesto

4.

Matični broj/OIB

1369741/91547293790

5.

Predmet nabave

GRUPA I HZZ PU BJELOVAR

1.

Naziv ponuditelja

2.

Sjedište ponuditelja

3.

Adresa ponuditelja

4.

OIB ponuditelja

5.

Broj žiro-računa
ponuditelja

6.

Ponuditelj je obveznik
plaćanja PDV-a (da/ne)

7.

Adresa dostave pošte

8.

Adresa e-pošte

9.

Kontakt osoba ponuditelja

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Radnička cesta 1
10000 Zagreb

10.

Broj telefona / broj faksa

11.

Naziv podizvoditelja

12.

Adresa i sjedište
podizvoditelja

13.

Broj računa podizvoditelja

14.

Predmet i količina ugovora
o javnoj nabavi,
ako se dio ugovora o
javnoj nabavi daje u
podugovor

15.

Vrijednost podugovora u
kunama bez PDV-a

16.

Postotni dio podugovora
koji se daje u podugovor

17.

Cijena ponude bez PDV-a

18.

Iznos PDV-a

19.

Cijena ponude s PDV-om

20.

Rok valjanosti ponude

21.

Datum i potpis ponuditelja

Cijene su fiksne i nepromjenjive tijekom izvršenja ugovorne obveze.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom
listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je
upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za
upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

- PONUDBENI LIST

–

ZAJEDNICA PONUDITELJA

Pregledi za osposobljavanje za poslove s posebnim uvjetima rada za: poslove

mesara/mesarice, poslove u zanimanju rukovatelj/ica strojevima za finalnu
obradu drva, obavljanje poslova –GRUPA I
1.

Naziv Naručitelja

2.

Adresa sjedišta

3.

Poštanski broj i mjesto

4.

Matični broj/OIB

5.

Predmet nabave

1.

Član Zajednice

2.

Sjedište ponuditelja

3.

Adresa ponuditelja

4.

OIB ponuditelja

5.

Broj žiro-računa

6.

Ponuditelj je obveznik
plaćanja PDV-a (da/ne)

7.

Adresa dostave pošte

8.

Adresa e-pošte

9.

Kontakt osoba ponuditelja

Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Bjelovar

1369741/91547293790

10.

Broj telefona / broj faksa

11

Dio Ugovora koji će
izvršavati član zajednice
ponuditelja (predmet,
količina, vrijednost i
postotni dio)

1.

Član Zajednice

2.

Sjedište ponuditelja

3.

Adresa ponuditelja

4.

OIB ponuditelja

5.

Broj žiro-računa

6.

Ponuditelj je obveznik
plaćanja PDV-a (da/ne)

7.

Adresa dostave pošte

8.

Adresa e-pošte

9.

Kontakt osoba ponuditelja

10.

Broj telefona / broj faksa

11

Dio Ugovora koji će
izvršavati član zajednice
ponuditelja (predmet,
količina, vrijednost i
postotni dio)

1.

Član Zajednice

2.

Sjedište ponuditelja

3.

Adresa ponuditelja

4.

OIB ponuditelja

5.

Broj žiro-računa

6.

Ponuditelj je obveznik
plaćanja PDV-a (da/ne)

7.

Adresa dostave pošte

8.

Adresa e-pošte

9.

Kontakt osoba ponuditelja

10.

Broj telefona / broj faksa

11

Dio Ugovora koji će
izvršavati član zajednice
ponuditelja (predmet,
količina, vrijednost i
postotni dio)

1.

Član zajednice Ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem

2.

Naziv podizvoditelja
Adresa, sjedište i OIB
podizvoditelja
Broj računa podizvoditelja

Predmet i količina ugovora o
javnoj nabavi, ako se dio
ugovora o javnoj nabavi daje
u podugovor
Vrijednost podugovora u
kunama bez PDV-a
Postotni dio podugovora koji
se daje u podugovor

1.

Cijena ponude bez PDVa za vrijeme trajanja
Ugovora o javnoj nabavi
usluga

2.

Iznos PDV-a

3.

Ukupna cijena ponude s
PDV-om za vrijeme
trajanja Ugovora o javnoj
nabavi usluga

4.

Rok valjanosti ponude

5.

Datum i potpis ponuditelja

Cijene su fiksne i nepromjenjive tijekom izvršenja ugovorne obveze.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom
listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je
upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za
upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

