
DODATNI OPIS PREDMETA NABAVE 

I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – potrebni uvjeti 

 

Ugostiteljske usluge za provedbu konvencije 14. prosinca 2017. godine. 

 

 

POTREBNO JE ISPUNITI SLIJEDEĆE UVJETE: 

Navedite mogućnost 

ispunjavanja uvjeta: 

DA /NE 

 

1. Najam prostora i opreme – jednodnevni najam 

 

 konferencijska dvorana za održavanje konvencije s kapacitetom za 

130 osoba  

 platno za projekciju, LCD projektor, priključak na Internet, najmanje 

dva prijenosna mikrofona, govornica s mikrofonom i razglas, stol za 

govornike (3 – 4 sjedeća mjesta) 

 tehnička podrška 

 prostor ispred konferencijske dvorane sa stolovima za izlaganje 

proizvoda i usluga kao i degustaciju prehrambenih proizvoda 

zadruga hrvatskih branitelja (prostor bi trebao imati mogućnost 

izlaganja cca 10 stolova, a koje hotel treba osigurati) 

 

Napomena: Broj osoba podložan je promjenama. 

 

 

2. Osvježenje i ručak 

 osvježenje za 130 osoba - jedinicu osvježenja čine: kava, čaj, sok, 

mineralna voda gazirana i negazirana 

 ručak/jelovnici za 130 osoba (buffet menu, ručak uz mogućnost 

sjedenja) - jedinicu ručka čine: juha, glavno jelo, desert i jedno 

bezalkoholno piće, potrebno je osigurati i jelovnik za vegetarijance 

i/ili vegane 

 

Napomena: Broj osoba podložan je promjenama. 

 

 

3. Noćenje 

 jedno noćenje u jednokrevetnoj sobi s doručkom za 10 osoba, 

odnosno sobi koju sudionik koristi samostalno te boravišne pristojbe 

za navedene osobe 

Napomena: Broj osoba podložan je promjenama. 

 

 

Uz navedeno, važno je da hotel osigura sljedeće uvjete: 

 pristup osobama s invalidskim kolicima (lift u koji stanu invalidska 

kolica i rampe koje omogućuju pristup), a to se odnosi na pristup u 

sve dijelove hotela koji su uključeni u provedbu konvencije (ulaz u 

hotel, pristup i ulaz u konferencijsku dvoranu gdje će se konvencija 

održavati, pristup prostorijama gdje se organiziraju osvježenja za 

pauze i pristup dvorani za ručak) 

 adekvatan ventilacijski sustav u dvorani u kojoj se održava 

konvencija, a s obzirom na činjenicu da će tamo biti 130 osoba 

 adekvatan prostor za vrijeme pauze gdje će se poslužiti osvježenje, a 

gdje će istovremeno biti 130 osoba; u isto to vrijeme treba osigurati i 

dio za pušače (unutar i/ili izvan hotela) s time da dio koji se nalazi 

izvan hotela svakako bude u natkrivenom dijelu i po mogućnosti s 

prostorom za sjedenje (svakako navedite broj sjedećih mjesta koja 

možete osigurati) 

 prostor za jedan ili dva stola za registraciju sudionika prilikom 

dolaska na konvenciju (uz navedeno nam svakako naznačite i 

mogućnosti hotela odnosno smještajne opcije koje imamo na 

raspolaganju za navedene stolove) 

 mogućnost besplatnog parkinga za cca 80 automobila (u sklopu 

hotela ili u neposrednoj blizini hotela)   

 

 


