
 
PONUDBENI LIST  

Broj:        / 
(ispuniti sve stavke obrasca) 

 

 

1. 

 

Naziv i sjedište naručitelja, OIB: 

Odgovorna osoba 

 

Hrvatska matica iseljenika,  

Trg Stjepana Radića 3,   

10 000 Zagreb  

OIB: 28639480902 

Ravnatelj Mijo Marić 

   

2. Podaci o ponuditelju:  

   

2.1 Naziv ponuditelja  

2.2. Sjedište ponuditelja   

2.3. Adresa ponuditelja  

2.4. OIB  

2.5. Broj računa, IBAN, BIC (SWIFT) i banka   

2.6. Adresa za dostavu pošte  

2.7. Adresa e-pošte  

2.8. Kontakt osoba ponuditelja  

2.9. Broj telefona  

2.10. Broj telefaksa  

   

3. Predmet nabave  

   

   

   

 4. Cijena ponude bez poreza na dodanu  



vrijednost - brojkama  

   

 5.  
Iznos poreza na dodanu vrijednost – 

brojkama 
 

   

 6. 
Cijena ponude s porezom na dodanu 

vrijednost  -  brojkama 
 

   

 7. 

Rok valjanosti ponude 

Minimalno 60 dana od dana otvaranja 

ponuda 

 

 

   

 8. Garantni rok  

   

 9. Rok isporuke  

   

10. Mjesto i datum  

 

   12.    Uz ponudu dostavljamo popis svih priloga (sadržaj ponude) sljedećim redoslijedom:  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Ponuditelj: 
___________ 

(Potpis ovlaštene osobe  i pečat) 
 



 
 
 
 
 
 
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA 
Trg Stjepana Radića 3 
10000 ZAGREB 
OIB:28639480902 

 
 

TROŠKOVNIK 
 

Predmet nabave: HOSTELSKI SMJEŠTAJ   S PUNIM PANSIONOM ZA PREDAVAČE LJETNE ŠKOLE 
HRVATSKOGA FOLKLORA uz korištenje dvorana i pružanje usluge smještaja s pp pod istim uvjetima za 
cca 70 polaznika Škole u prvom dijelu mjeseca kolovoza 2022.  
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno 
ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke 
Troškovnika. Roba/oprema/uređaj, koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se 
ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu/opremu/uređaj na za to predviđenom 
mjestu. 
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, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu 
predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se 
prazno.  
 

R.br. 

 

 

Tehnički opis 

stavke 

 
Proizvođač
marka,tip, 
model 

Jedinica 

Mjere 

 

Količina 

Cijena po 

jedinici 

mjere  

Ukupna cijena  

 

0 1 2 3 4 5 

 

6=(3x4) 

1. Smještaj i prehrana 

predavača Ljetne 

škole hrvatskog 

folklora na bazi 

punog pansiona):  

Termin: 3. – 14. 

kolovoza 2022. 

jednokrevetne, 

dvokrevetne sobe 

 1 osoba/1 

dan 

  

11 dana   

2. Potvrda da se jamči 

smještaj s pp za cca 

     



70 polaznika pod 

istim uvjetima kao 

pod 1. 

Dvokrevetne, 

trokrevetne, 

četverokrevetne i 

višekrevetne sobe 

3. Korištenje triju 

dvorana s klimom 

za potrebe nastave: 

velike dvorane za 

ples, dvorane za 

tamburašku sekciju 

i dvorane za sekciju 

tradicijskih glazbala. 

  

 

     

 

 

 

4. Tehnička 

opremljenost 

dvorana:  za 

nastavu školske ili 

flip-chart ploče (3 

kom), geografske 

karte Hrvatske (1), 

TV prijemnik velikog 

ekrana, projektor, 

platno za projekcije, 

glazbena linija sa 

zvučnicima 

     

5. Blizina zdravstvene 

ustanove (Hitne 

pomoći i bolnice) 

koja može pružiti 

potpunu 

zdravstvenu skrb 

sudionicima Škole 

folklora 24 sata 

dnevno x 7 dana u 

tjednu. 

     

6. Dobra prometna 

povezanost i blizina 

plaže. 

     



7. Mogućnost 

korištenja dvorane 

ili velike terase za 

završni koncert. 

     

     

  

 

Ponuditelj: 

(Potpis i pečat) 

 


