REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD
BJELOVAR
Upravni

odjel za odgoj,

obrazovanje

i sport

KLASA: 406-01/19-01/63
URBROJ: 2103/01-07/1-19-2
Bjelovar, 02. rujna 2019.
PREDMET: Postupak jednostavne nabave za uslugu vanjskih suradnika - Troškovi
zapošljavanja edukacijskog rehabilitatora - Dječji vrtić Ciciban, Troškovi vanjskih
suradnika - Edukacijski rehabilitator - Dječji vrtić Osmijeh za projekt "Vrtići po želji
roditelja", UP.02.2.2.08.0029, evidencijski broj: 21-07-U/19
zahtjev za ponudu, dostavlja se

Poštovani,
pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za vanjsku uslugu - Troškovi zapošljavanja
edukacijskog rehabilitatora - Dječji vrtić Ciciban, Troškovi vanjskih suradnika - Edukacijski
rehabilitator - Dječji vrtić Osmijeh za projekt "Vrtići po želji roditelja", UP.02.2.2.08.0029,
evidencijski broj: 21-07 -U/19:
Opis i oznaka grupa predmeta nabave
Predmet nabave je podijeljen u 2 (dvije) grupe te ponuditelj može dostaviti ponudu za
svaku pojedinu grupu predmeta nabave. Broj grupa na koje se može javiti jedan
ponuditelj nije ograničen.
Procijenjena vrijednost nabave: 75.774,06 bez PDV-a
Napomena: predmet nabave oslobođen je PDV-a
GRUPA 1 - Dječji vrtić CICIBAN - evidencijski
GRUPA 2 - Dječji vrtić OSMIJEH- evidencijski

broj: 21-07-u/19-1 - 37.887,03 kn
broj: 21-07-U/19-2 - 37.887,03 kn

Opis predmeta nabave:
vanjska usluga edukacijskog rehabilitatora koja obuhvaća rad sa djecom s teškoćama
u razvoju uključenom u projekt za vrijeme produljenog boravka i poslijepodnevnog rada
vrtića, a koji će biti ugovoreni temeljem Ugovora o djelu u slučaju odabira fizičke osobe
ili Ugovora o izvršenju usluge u slučaju odabira pravne osobe
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GRUPA 1 - Dječji vrtić CICIBAN
procijenjena vrijednost nabave: 37.887,03 kn (predmet nabave oslobođen je
PDV-a)
Predviđeno je pružanje usluge edukacijskog rehabilitatora za djecu s teškoćama u
razvoju uključenu u projekt u dječjem vrtiću Ciciban u trajanju od 3 sata tjedno, odnosno
12 sati mjesečno tijekom 19 mjeseci. Usluga će se provoditi u poslovnim prostorijama
dječjeg vrtića Ciciban (partner u projektu)

GRUPA 2 - Dječji vrtić OSMIJEH
procijenjena vrijednost nabave:
PDV-a)

37.887,03

kn (predmet nabave oslobođen je

Predviđeno je pružanje usluge edukacijskog rehabilitatora za djecu s teškoćama u
razvoju uključenu u projekt u dječjem vrtiću Osmijeh u trajanju od 3 sata tjedno,
odnosno 12 sati mjesečno tijekom 19 mjeseci. Usluga će se provoditi u poslovnim
prostorijama dječjeg vrtića Osmijeh (partner u projektu)

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
OBADVIJE GRUPE

- ZA

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta u ovom postupku javne nabave odnose se na:
sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
tehničku i stručnu sposobnost
1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:
a) Za pravne osobe
Ponuditelj usluge mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
Za potrebe utvrđivanja
sposobnosti
za obavljanje
profesionalne
djelatnosti,
gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
Presliku izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra
U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove
zajednice pojedinačno. Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može
dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.
b) Za fizičke osobe
Preslika osobne iskaznice
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2. Tehnička i stručna sposobnost:
Popis usluga (za edukacijskog rehabilitatora ili usporedive usluge za djecu
predškolske dobi s teškoćama u razvoju), čime se dokazuje iskustvo u pružanju
edukacijsko rehabilitacijskih usluga. Popis usluga sadrži naziv i vrijednost usluga,
datum te naziv druge ugovorne strane. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno
od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti podataka
Da bi ponuditelj dokazao sposobnost, mora dokazati da je najmanje 1 (iednom) pružao
usluge (edukacijskog rehabilitatora ili usporedive usluge za djecu predškolske dobi s
teškoćama u razvoju).
Obrazovne i stručne kvalifikacije:
Da može osigurati minimalno jednog stručnjaka
rehabilitatora

za pružanje usluga edukacijskog

a) profesora defektologije, diplomiranog defektologa ili edukacijskog rehabilitatora,
odnosno magistra defektologije, edukacijske rehabilitacije koji ima završen
diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste
kojom je stečena Visoka stručna sprema i položen stručni ispit za rad u
predškolskom odgoju i obrazovanju
Dokazi:
a) Neovjerena preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi
b) Neovjerena preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u predškolskom
odgoju i obrazovanju
Javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
- od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od 5 (pet) dana dostave
izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata ilili
- obratiti se izdavatelju dokumenta ilili nadležnim tijelima

Kriterij odabira: najniža cijena prihvatljive ponude
Rok završetka: U fazama sukladno terminskom planu projekta po elementima (početak
pružanja usluge planiran je za 10/2019)
Plaćanje: u roku od 15 dana od dostave računa za pojedini element
Rok valjanosti ponude: 30 dana
Sadržaj ponude:
Obrazac ponude (popunjen, potpisan i ovjeren)
Dokazi sposobnosti
Troškovnik (POP~otPisan
i ovjeren)
Prijedlog ugOvor:Visan
i ovjeren za ponuditelja)
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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo da uz Vašu ponudu dostavite do 11. rujna 2019. godine
(srijeda) do 11,00 sati, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i
adresom ponuditelja, bez obzira na način dostave (osobno ili poštom), na adresu:

GRAD BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
sa naznakom: "PONUDA - GRUPA 1:Troškovi zapošljavanja edukacijskog
rehabilitatora - Dječji vrtić Ciciban, Troškovi vanjskih suradnika - Edukacijski
rehabilitator za projekt "Vrtići po želji roditelja", UP.02.2.2.08.0029,
evidencijski broj: 21-07-u/19-1 - NE OTVARATI".
i I ili

GRAD BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
sa naznakom: "PONUDA - GRUPA 2: Troškovi zapošljavanja edukacijskog
rehabilitatora - Troškovi vanjskih suradntka=- Edukacijski rehabilitator - Dječji
vrtić Osmijeh
za projekt "Vrtići po želji roditelja", UP.02.2.2.08.0029,
evidencijski broj: 21-07-u/19-2 - NE OTVARATI".

Pismena pojašnjenja predmeta nabave mogu se zatražiti na E-mail: : ibekavac@bjelovar.hr
itkalicanac@bjelovar.hr.

ili

s poštovanjem,

)

Privitak:
Obrazac ponude - 2x
Troškovnik - 2x
Prijedlog ugovora - 2x
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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

