REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOBOR
Općinski načelnik
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
tel: 049 430 531, tel/fax: 049 430 090
e-mail: bozidar.markus@lobor.hr

KLASA:
URBROJ:
Lobor,

610-02/15-01/03
2211/05-03-15-01
22.04.2015. god.

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije”
broj 07/13), te zaključka 10. sjednice Općinskog vijeća održane 13.03.2015. godine načelnik Općine
Lobor raspisuje
JAVNI POZIV
za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE
I.
PREDMET
Načelnik Općine Lobor upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije/općinske proslave
JANINE, na lokaciji u Loboru, u razdoblju od 23.07.-26.07.2015. godine (četiri dana).
Nakon pregleda i odabira ponuda Općina Lobor će sklopiti ugovor, kojim će se detaljno odrediti
tehnički, opći i drugi uvjeti.
II.
TEHNIČKI UVJETI
Općina Lobor osigurava lokacije za izvođenje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, te priključna
mjesta električne energije i vode, te podmirenje potrošnje električne energije i potrošnju vode, a
organizator je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju.
Organizator osigurava:
 najam šatora dimenzije 20m širine×40m dužine×3m visine bočne stranice (u što spada:
doprema, montaža, demontaža i otprema) sa opremom šatora (stolovi, stolice/klupe,
pozornice, rasvjeta i razglas)
 glazbu za svaki dan manifestacije, osim za termine koji su unaprijed određeni u općim
uvjetima (prijavu i trošak ZAMP-a snosi organizator, troškovi moraju biti uključeni u
ponudu)
 ugostiteljsku opremu sam ili putem trećih osoba sa ponudom hrane i pića, prema ponudi i
dogovoru s Općinom Lobor,
 čišćenje cijele korištene površine nakon završetka svakog dana manifestacije JANINE
 o svom trošku voditi brigu o redovitom zbrinjavanju otpada nakon završetka svakog dana
manifestacije JANINE
III.
OPĆI UVJETI
Općina Lobor snosi troškove manifestacije JANINE (najam šatora sa opremom, glazba i svečani
ručak uoči Dana Općine koji će se održati 24. srpnja). Prihod od zakupa montažnih objekata –
štandova pripada Općini Lobor.
Općina Lobor u dogovoru s Organizatorom i prema svojim mogućostima, određuje lokaciju za
postavljanje šatora i opreme, koje se predaju Organizatoru na korištenje za vrijeme održavanja
manifestacije.
Organizator je dužan organizirati glazbene sastave za svaki dan manifestacije osim unaprijed
određenih termina za glazbu (glazba mora biti 75% tradicionalna zagorska posebno sa ovog područja).
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Unaprijed određeni termini za glazbu su:
 dana 23. srpnja dobrotvorni koncert (do 24 sata)
 dana 26. srpnja (od 13,00-23,00 sata)
Unaprijed određeni termini čiji detalji će se dogovoriti naknadno s Organizatorom:
 dana 24. srpnja uoči Dana Općine
 dana 25. srpnja u večernjim satima
Općina Lobor će, za svoje potrebe, promovirati manifestaciju JANINE u tisku, radiju, internet.
Pravo sudjelovanja po ovom javnom pozivu za organizaciju manifestacije JANINE imaju sve pravne i
fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje
su podmirile sve obveze prema Općini Lobor iz bilo koje osnove.
Organizator ne smije bez prethodne suglasnosti Općine Lobor ovlastiti treću osobu za organizaciju
predmetne manifestacije. Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.
IV.
SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA
Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s
naznakom "Ne otvaraj - Javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju manifestacije JANINE na
adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, zaključno s 28. travnjem 2015. godine.
Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:
1. Ime i prezime natjecatelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima,
2. Popunjeni obrazac Ponude, Troškovnika, Ponude dodatne vrijednosti i Izjave ponuditelja
3. Za pravne osobe: preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz
sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje
djelatnosti za koju se natječe i potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
4. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje
djelatnosti za koju se natječe i potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
5. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama
6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Lobor i potvrdu porezne uprave o stanju duga
ne stariju od 30 dana.
7. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.
V.
ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA
Ponude se ne otvaraju javno, a o rezultatu nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni do najkasnije do
sredine svibnja 2015. godine. Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće
razmatrati.
Kriteriji za odabir najpogodnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:
1. Najpovoljnija ponuda po ovom pozivu.
2. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.).
3. Dosadašnje dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija.
4. Financijski elementi ponude.
VI.
SKLAPANJE UGOVORA
Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lobor. Provedbu ovoga Javnog
poziva će u potpunosti izvršiti Općina Lobor. Rezultati Javnog poziva će biti poznati do 30. travnja
2015. godine, a potom će se moći vršiti ugovaranje organizacije manifestacije. Rezultati će biti
objavljeni na oglasnoj ploči Općine Lobor.
Općina Lobor zadržava pravo odbacivanja ili neprihvaćanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u
cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze
pojašnjenja svoje odluke.
Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Općini Lobor svaki radni dan u
vremenu od 8 do 15 sati na kontakt tel: 049/430-531 ili osobno u Općini Lobor.
NAČELNIK
OPĆINE L O B O R
Božidar Markuš, dipl. oec.
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OBRAZAC PONUDE

(Naziv ponuditelja)
(Broj pošte, pošta, ulica i broj)

(MB ili OIB)

OPĆINA LOBOR
49253 Lobor, Trg svete Ane 26
Na Vaš poziv dostavljamo ponudu za JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije JANINE.

PONUDA
najam šatora
najam opreme
svečani ručak 24.07.
UKUPNA CIJENA (bez PDV-a):

kn

PDV (25%):

kn

SVEUKUPNO:

kn

Valjanost ponude važi do 15. 06. 2015. g.
Plaćanje na bezgotovinski način po ispostavi računa u roku od 30 dana

U

, ___.___. 2015. god.

(potpis i pečat ovlaštene osobe)
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TROŠKOVNIK
Sve cijene se iskazuju bez PDV-a

NAJAM ŠATORA
najam šatora dimenzije 20m širine×40m dužine×3m visine bočne stranice
- u što spada:
 doprema šatora na lokaciju dogovorenu sa Općinom Lobor,
 montaža šatora najkasnije dan prije prvog dana manifestacije,
 demontaža šatora najkasnije dan nakon zadnjeg dana manifestacije,
 otprema sa lokacije najkasnije dan nakon zadnjeg dana manifestacije,
UKUPNO najam šatora

______________ kn

NAJAM OPREME
najam opreme podrazumijeva dopremu
 stolovi,
 stolice/klupe,
 pozornice,
 rasvjeta,
 razglas
UKUPNO najam opreme

______________ kn

Svečani ručak povodom Dana Općine
Svečani ručak (na bazi 100 gostiju) povodom Dana Općine Lobor podrazumijeva
 organizacija svečanog ručka (postava stolova, stolnjaka, pribora za jelo, te pranje
stolnjaka i pribora za jelo) sve u dogovoru sa Općinom Lobor
 pripremu svečanog ručka koji se sastoji od:
- glavnog jela (odojak, gulaš, prilog paprika i rajčica)
- zagorski štrukli
UKUPNO svečani ručak

______________ kn
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PONUDA DODATNE VRIJEDNOSTI

(Naziv ponuditelja)
(Broj pošte, pošta, ulica i broj)

(MB ili OIB)

OPĆINA LOBOR
49253 Lobor, Trg svete Ane 26
Na Vaš JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije JANINE dostavljamo

PONUDA DODANE
VRIJEDNOSTI


koja sadrži slijedeće PONUDE glazbenih sastava (sukladno Općim uvjetima)
23. srpnja
UDRUGA SV. ANA

24. srpnja

25. srpnja

26. srpnja
LOBORFEST

PONUDA 1
PONUDA 2
PONUDA 3
*prihvatljiva može biti jedna ponuda sastava



koja sadrži slijedeće posebne ponude
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Valjanost ponude važi do 15. 06. 2015. g.
U

, ___.___. 2015. god.

(potpis i pečat ovlaštene osobe)
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IZJAVA PONUDITELJA

(Naziv ponuditelja)
(Broj pošte, pošta, ulica i broj)

(MB ili OIB)

Ja ________________________________ kao predstavnik gore navedenog ponuditelja pod
materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem

IZJAVU

kojom iskazujemo spremnost prihvatiti specifične zahtjeve Općine Lobor koji proizlaze iz Općinskih
protokola i uobičajene prakse dosadašnje organizacije manifestacije JANINE.

U

, ___.___. 2015. god.

__________________________
(potpis i pečat ovlaštene osobe)

6/6

