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OBAVIJEST
Nakon objavljenog Izvješća o provedenom savjetovanju obratio nam se zainteresirani
gospodarski subjekt koji se u negativnom kontekstu spominje u primjedbama koje su stigle u
tijeku savjetovanja i koje su javno objavljene. U duhu korektnog postupanja Naručitelj je
odlučio javno objaviti demant zainteresiranog gospodarskog subjekta koji glasi:

Poštovani,
željela bih se zahvaliti na odgovorima i uvaženim sugestijama na prijedlog teksta javne
nabave te ukazati na javne klevete i netočne navode iznesene u pitanjima gospodarskog
subjekta pod brojem 12.
Naime, navedeni gospodarski subjekt odnosno Ivora škola informatike između ostalog
navodi da su uvjeti natječaja prilagođeni Narodnom učilištu Rijeka. U nastavku donosim tekst
komentara:
„veliki problem je u grupi X. RU Rijeka jer je kompletno cijeli natječaj napravljen za jednu
ustanovu u Rijeci i ta ustanova to zna te kada smo ju kontaktirali sve nam je bilo jasno. Da se
spoji pet ustanova nitko nema sve programe i zato je cijeli natječaj prilagođen Narodnom
učilištu Rijeka zbog smjerova osposobljavanja jela s roštilja(pečenjar) i wellnes terapeut te
programi usavršavanja narodna kuhinja i barmen jer navedene smjerove nema nitko osim
njih validirane u Rijeci. Molimo da navedeno isključite i stavite neke druge programe kako bi
se moglo više ponuditelja javiti jer ovako postoji mogućnost da se postavi pitanje
pogodovanja prema jednom gospodarskom subjektu šta sigurno možete očekivati te
mogućnost žalbe.“
Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu djeluje više od 70 godina na području
Primorsko-goranske županije. Usko surađujući s poslodavcima i prateći potrebe tržišta
razvijamo programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja osobito iz područja turizma i
ugostiteljstva jer nas prirodno okruženje i turizam kao vodeća gospodarska grana usmjerava
na to, stoga ne čudi da u našoj obrazovnoj ponudi od više od 200 programa imamo i
tridesetak iz sektora ugostiteljstva i turizma.
Netočan je navod da smo u trenutku objave prijedloga natječaja imali sve programe
navedene u grupi X verificirane i da kompetencije za pojedina zanimanja u potpunosti

odgovaraju kompetencijama iskazanim u našim programima (vidljivo i iz postavljenih pitanja
naručitelju).

Temeljem gore iznesenog molim Vas da se javno demantiraju netočni i neutemeljeni navodi
Ivore škole informatike koji obmanjuju i dovode u zabludu druge gospodarske subjekte, a sve
s namjerom diskreditiranja Narodnog učilišta Rijeka.

S poštovanjem,
Heni Strčić, dipl. oec.
ravnateljica “

Naručitelj ovaj demant zainteresiranog gospodarskog subjekta stavlja na raspolaganje na
internetskim stranicama Naručitelja: www.hzz.hr

