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Poljoprivredna škola, Zagreb,  
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fax.01/2988670 
 
KLASA: 112-04/15-01/16 
URBROJ: 251-104-01-15-13 
 
Zagreb, 06.07.2015. 

 

Za potrebe provedbe projekta pod nazivom „Agroturistički inovativni menadžment“, 
Poljoprivredna škola, Zagreb traži usluge turističke zajednice za organizaciju studijskog 
putovanja u Poljsku te upućuje  

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ORGANIZACIJU STUDIJSKOG PUTOVANJA  

U  

POLJSKU 

 

Ev.br. nabave: HR.3.1.14-0033_SP1 

 

Predmet nabave je organizacija studijskog putovanja članova radne skupine unutar projekta 
Agroturistički inovativni menadžment, HR 3.1.14-0033 koji je odabran za financiranje i potpisao 
Ugovor ododjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga 
„Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim 
okvirom i potrebama tržišta rada - faza II“.  

 



1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA 
Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2, Zagreb 10 040 
OIB: 24154741411 
Telefon: 01/2992133 
Telefaks: 01/2988670 
Internetska adresa: http://ss-poljoprivredna-zg.skole.hr 
Adresa elektroničke pošte: polioprivrednaskolazg@psz.hr 

Nabava se provodi u okviru poziva Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama 
u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II organiziranog 
u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013. u okviru prioriteta 
3. Unapređenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, sufinanciranog putem 
Europskog socijalnog fonda. 

2. OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave obuhvaća uslugu turističke agencije i to: prodaju i rezervacija avionskih karata, prodaju i 
rezervacija smještaja, usluge transfera u inozemstvu 
 

Trajanje studijskog putovanja: 07.09.2015.-11.09.2015. 

• HOTELSKI SMJEŠTAJ 

Hotelski smještaj u centru grada Krakowa za 15 osoba uključuje: noćenje s doručkom, jednokrevetne 

sobe, internet u sobi najniže kategorije 3*** sukladno standardima kategorizacije 

u RH. 

 
• ZRAČNI PRIJEVOZ 

12 povratnih avionskih karata Zagreb - 

Krakow 

3 povratne avionske karte Dubrovnik - 

Krakow 

• AUTOBUSNI PRIJEVOZ 

1. DAN: - 07.09.2015. transfer autobusom: zračna luka - hotel 

2. DAN: - 08.09.2015. korištenjeautobusa 10sati za udaljenost do 300 km 

3. DAN: - 09.09.2015. korištenjeautobusa 10sati za udaljenost do 300 km 

4. DAN: - 10.09.2015. korištenjeautobusa 10sati za udaljenost do 300 km 

5. DAN: - 11.09.2015. transfer autobusom: hotel - zračna luka 

Ponuditelj treba omogućiti dostupnost jednog djelatnika i asistenciju od 0:00 do 24:00 sata dnevno kao 

podršku naručitelju u mogućim kritičnim situacijama na putovanjima. 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) 
144.080,00 kn 

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
Najniža cijena. 
 
5.1. OBAVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ 
DOKAZUJE DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE 

Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave: 

5.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog 
subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća 
kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin 
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita 
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 
296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog 
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, 

http://ss-poljoprivredna-zg.skole.hr/
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b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), 
zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 
338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 
348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), 

5.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno 
ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe), 

5.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona. 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.1.1. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za 
sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 
subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne 
nabave. 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.1.2. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za 

sudjelovanje dostavlja: 

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 
početka postupka javne nabave, ili 

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se 

ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili 

3.  izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim 
potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka 
javne nabave. ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje povrda iz točke 1.ovog 
stavka ili jednakovrijesni dokument iz točke 2. ovog stavka. 

    Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 5.1.1. od tijela 
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo 
kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje 
potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. 

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz točke 5.1.1. javni naručitelj može 
od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog 
subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta, ili 

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za 
zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. 
ovoga stavka, ili 

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta 
osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 
1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka. 

5.2 Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju 

osobnost 

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni, ili drugi odgovarajući registar države 

sjedišta gospodarskog subjekta te posjedovanje dozvole za djelatnost. 

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta 
spodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod 
dležnog tijela. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka 
ne nabave. 



5.3. Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju 
sposobnost 

5.3.1. Dokaz o izvršenim ugovorima iz područja djelatnosti na koju se odnosi predmetna usluga. 
Ponuditelj ga daje u obliku: 
Popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 
tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge 
ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz 
o urednoj pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je 
druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se 
prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da 
je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane 
zatražiti provjeru istinitosti potvrde. 
Gospodarski subjekt mora dokazati da je u posljednje tri godine uredno izvršio ugovor o pružanju 
usluge organizacije studijskih putovanja najmanje u vrijednosti 144.080,00 kn bez PDV-a. 

Ponuditelji su dužni u ponudi priložiti rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta za rad izdano od 
nadležnog tijela Državne uprave na čijem se teritoriju nalazi sjedište, odnosno poslovnica putničke 
agencije. 

5.3.2. Dokument kojim se dokazuje posjedovanje IATA akreditacije te IATA Numerc Code Dokument kojim 
se dokazuje posjedovanje IATA akreditacije : Ugovor „Passenger Sales Agency Ageement'' te IATA 
Number Code za svaku akreditiranu lokaciju pod kojim se prodaje međunarodne zrakoplovne prijevozne 
dokumente. 

5.3.3. Izjava o osiguravanju usluge najma autobusa u Poljskoj. 

Iz izjave mora biti razvidno da će ponuditelj osigurati usluge najma prijevoznog sredstva prema 
specifikacijama Naručitelja. 

6. Rok za dostavu ponude: 16. srpnja 2015. do 12:00 sati 

7. Način dostave 

Ponude je potrebno dostaviti neposredno u Tajništvo Škole, Gjure Prejca 2, 1. kat, radnim danom od 09:00-

15:00 sati, osim na dan roka za dostavu ponuda kad se ponude mogu dostaviti u Tajništvo Škole od 09:00-

12:00 sati, ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora 

biti naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: 

Poljoprivredna škola, Zagreb 

Gjure Prejca 2 

PONUDA – STUDIJSKO PUTOVANJE 

Ev.br. HR.3.1.14-0033-SP1 

»NE OTVARAJ« 

Internetska adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija: http://ss-polioprivredna-zg.skole.hr 

8. Kontakt osoba: 

Helene Chehaibar Slade, voditeljica projekta, tel: 091/5501036, e-mail: helene_aim.projekt@yahoo.com 

9. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 06. srpnja 2015. na stranicama 
http://ss-poljoprivredna-zg.skole.hr 

10. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva 

11.1 Gospodarski subjekt dužan je jamčiti za ozbiljnost svoje ponude 

Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije. U 
bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće: 

 Da je korisnik garancije Poljoprivredna škola, Zagreb  

 Da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani zahtjev korisnika garancije, be 
prigovora, isplatiti iznos od 10.000,00 kn u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku 
njezine valjanosti , dostavljanja neistinitih podataka u smislu čl.67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj 
nabavi, nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95.stavku 4. Zakona o javnoj 
nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje 
ugovora.  
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 Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude. Ako istekne rok 
valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost 
ponude sukladno produženom roku. Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude 
neposredno nakon završetka postupka nabave. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u 
neovjerenoj preslici i čini sastavni dio ponude. 
Ponuditelj može umjesto dostavljanja bankovnog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se u 
odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR6124840081103639255, model 01, poziv na broj: OIB 
uplatitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti 
evidencijski broj nabave.  
Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.  
 
11.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana obvezan je prilikom sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, u obliku bankarske garancije. 
Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pisani poziv korisnika, bez prigovora, 
u visini 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi, s pripadajućim PDV- 
om. Bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora predaje se u roku od 10 (deset) dana od dana 
potpisa ugovora s rokom valjanosti najmanje 30 (trideset) dana od isteka valjanosti ugovora o 
javnoj nabavi. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti 
odabranom ponuditelju nakon isteka valjanosti istog. 
Ponuditelj je obvezan dati izjavu da će u slučaju odabira njegove ponude, u roku od 10 dana od dana 
sklapanja ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voditeljica projekta 
 
 

Helene Chehaibar Slade 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOZI 
1. Ponudbeni list 
2. Izjava ponuditelja 



1. ponudbeni list 

Naziv i sjedište naručitelja: Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb 

PREDMET NABAVE: Organizacija studijskog putovanja u Poljsku 

Podaci o ponuditelju:  ______________  

Naziv i sjedište ponuditelja  

OIB1 Broj računa 
 

Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a 
(zaokružiti) 

DA                        NE 

Adresa za dostavu pošte 
 

Adresa e-pošte 
 

Kontakt osoba ponuditelja 
 

Broj telefona Broj faksa 
 

Cijena ponude bez PDV-a 

 

Iznos poreza na dodanu vrijednost2 
 

Cijena ponude s PDV-om 

 

Cijena ponude: 

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja 

ponude 

Dana ___________ 2015.godine. 

Potpis ponuditelja: 

MP 

1 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo 

2Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti 

praznom. 



 

IZJAVA PONUDITELJA: 
 
Prihvaćamo u cijelosti obveze iz Poziva za dostavu ponuda - pružanja 
usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u inozemstvu, uslugu prijevoza i avio karte te 
ovjerom potvrđujemo sve uvjete koje iz istih proizlaze. 

U ___________ __ , __________ 2015. 

ZA PONUDITELJA: 

(pečat i potpis ovlaštene osobe) 


