HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODRUČNI URED KRAPINA
Matični broj: 1369741
OIB 91547293790
Ev. broj nabave: 07/2016

Nabava liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere
obrazovanja u 2016.godini
- po grupama -

30.05.2016. godine
OBJAŠNJENJE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina, K.Š.Đalskog 4, objavio je dana
25.05.2016. godine na svojim web stranicama (www.hzz.hr) Zahtjev za prikupljanje ponuda
za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere
obrazovanja u 2016.godini, za potrebe Područnog ureda Krapina, Hrvatskoga zavoda za
zapošljavanje, po grupama (tri grupe).
Temeljem upita gospodarskog subjekta za objašnjenje Zahtjeva za prikupljanje ponuda, a
sukladno članku 31. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),
Naručitelj dostavlja odgovor na zahtjev za objašnjenje kako slijedi:

1. Upit gospodarskog subjekta:
„Molim Vas tumačenje za vrstu pregleda iz Grupe II.- PREGLED ZA VOZAČE C i CE
kategorije.
Naime , ako se radi o pregledu za koji se izdaje Uvjerenje o radnoj sposobnosti, takvi
pregledi nisu u sustavu PDV-a, ali ako se izdaje Uvjerenje vozača o sposobnosti upravljanja
motornim vozilima C i CiE kategorije za polaganje vozačkog ispita i dobivanje vozačke
dozvole , na te preglede se mora obračunavati PDV.
Molim Vas objašnjenje koji TIP UVJERENJA će trebati izdati nakon sistematskog pregleda.“

1. Odgovor Naručitelja:
Sukladno točki 18. Zahtjeva za prikupljanje ponuda, radi se o liječničkom pregledu za osobe
koje će biti upućene u program obrazovanja za poslove vozača/ice C kategorije i program
obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za obavljanje poslova vozača CE kategorije. U oba
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navedena obrazovna programa radi se o programu osposobljavanja u okviru kojih će osobe
polagati vozačke ispite.

Sadržaj Zahtjeva za prikupljanje ponuda objavljen 25.05.2016. ne mijenja se, a rok za
dostavu ponuda ostaje i dalje 10.06.2016. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Krapina
Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
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