Turistička zajednica općine Pisarovina kao organizator manifestacije Kupske večeri, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA KUPSKIH VEČERI ZA POSTAVLJANJE
LUNA PARKA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA KUPSKIH VEČERI 2017.
I. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je zakup površine u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka
(luna-parka) za vrijeme održavanja Kupskih večri, od 14. – 16. srpnja 2017. godine na lokaciji
parkirališta pokraj Kupe prostora Kupskih večri.
Natječaj se provodi podnošenjem pismene ponude, pod uvjetima i na način navedenim u ovom
natječaju.
II. SADRŽAJ I TEHNIČKI UVJETI
Kupske večeri traju 3 dana, a lunapark će biti sastavni dio programa u periodu od 14. – 16. srpnja
2017. godine.
2.1. Minimalni tehnički uvjeti
2.1.1. Površina lokacije iznosi: 1000 m2.
2.1.2. Zakupnik je dužan u dokumentaciji dostaviti popis svih zabavnih sprava koje nudi u ponudi.
2.1.3. Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne objekte, s potrebnim
dokumentima (atestima) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, odnosno
upozorenja o opasnosti prilikom korištenja.
2.1.4. Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku
od tri radna dana.
2.1.5. Osim zakupnine, zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog
neispravnosti elemenata zabavnog parka ili rada istog kao i za materijalnu sigurnost inventara i
dobara luna-parka.
2.1.6. Na prostoru zabavnog parka, dozvoljeno je obavljanje registrirane djelatnosti zabavnog parka
na zabavnim napravama iz ponude, bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga t.j. pripreme i
usluživanja hrane i pića. Ukoliko se nude lizalice, bomboni, konditorski i orašasti proizvodi, kokice,
šećerna vuna i sl., to će biti dodatni predmet ugovora.
2.2. Cijena zakupa i ostale informacije
2.2.1. Početni iznos zakupnine za cijelo vrijeme trajanja zakupa: 3.000,00 kuna za luna-park, a za
dodatnu uslugu prodaje kokica i sl. početni iznos je 1.500,00 kn.
2.2.2. Turistička zajednica općine Pisarovina nije obveznik PDV-a. Visina ukupne obveze utvrditi će se
Ugovorom o korištenju javne površine.
2.2.3. Potrošnja električne energije, vode i ostalih režijskih troškova je uračunata u cijenu zakupa.
2.2.4. Zakupljene javne površine ne mogu se dati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge
osobe.
III. PLAĆANJE
3.1.1. Zakupnik je dužan uplatiti zakupninu nakon potpisa Ugovora, odnosno najkasnije do početka
postavljanja luna-parka. Plaćanje se može uplatiti gotovinom ili uplatom na žiro račun Turističke
zajednice općine Pisarovina na IBAN: HR122390001100129229 Hrvatske poštanske banke.
IV. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

4.1.1. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe i fizičke osobe, koje ispunjavaju zakonom propisane
uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti.
4.1.2. Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom
utvrđenom u točci I. ovog Javnog natječaja. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni
dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog natječaja, ugovor o
zakupu će se otkazati.
4.1.3. Najpovoljniji zakupnik s kojim se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužan je ishodovati
potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko – tehničke uvjete te održavati
čistoću zakupljenog zemljišta.
4.1.4. Zakupoprimac ne smije zakupljenu javnu površinu davati u podzakup, te reklamirati djelatnosti
drugih osoba.
4.1.5. Ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe, potrebno je dostaviti presliku ugovora o
međusobnoj suradnji.
V. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA
5.1.1. Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom «
«ZA JAVNI NATJEČAJ ZAKUP LOKACIJE LUNA PARK – KUPSKE VEČERI – NE OTVARATI», te s
naznačenom adresom zakupnika.
5.1.2. Ponude se dostavljaju u roku zaključno do petka 31. ožujka 2017. do 15 sati na adresu
Turistička zajednica općine Pisarovina, I. G. Kovačića 2, 10451 Pisarovina osobno ili poštom (kao
datum dostave priznaje se poštanski žig).
5.1.3. Pravna ili fizička osoba koja podnese ponudu za zakup javne površine za postavljanje luna
parka za vrijeme trajanja Kupskih večeri sukladno uvjetima ovog Natječaja dužna je dostaviti sljedeću
dokumentaciju navedenim redosljedom :
1. Obrazac Opći podaci zakupnika (prilog 1)
2. Izvadak iz sudskog registra ili drugog propisanog registra iz kojeg je vidljivo da je zakupnik
registriran za djelatnost za koju se natječe, ne stariji od tri mjeseca od dana objave natječaja,
računajući od dana objave ovog Natječaja
3. Sadržaj djelatnosti - popis elemenata zabavnog parka
4. Ovjerenu izjavu odgovorne osobe natjecatelja – ponuđača i odgovarajući atest o tehničkoj
ispravnosti svih elemenata zabavnog parka (vozila, kuće, razne vrtilice i slično) za zakupnike pod
točkom 1. Ponuda koja ne sadrži sve ateste za predloženi popis elemenata zabavnog parka (3.)
neće se niti uzeti u obzir kao niti ona koja nema važeće ateste.
5. Ovjerenu izjavu o preuzimanju odgovornosti u slučaju nezgode uzrokovane zbog neispravnosti
elemenata zabavnog parka (vozila, kuće, razne vrtilice i slično) za zakupnike pod točkom 1.
6. Presliku ugovora o međusobnoj suradnji ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe.
7. Izjavu o prihvaćanju uvjeta Javnog poziva – prilog 2
8. Zakupnici mogu priložiti prospekte, kataloge i brošure te druge dokumente koji utvrđuju njihov
identitet.
5.1.4. Odabir najpovoljnijeg zakupnika će izvršiti Povjerenstvo za provođenje natječaja.
5.1.5. Ugovor o zakupu - korištenju površine izdaje odgovorna osoba Turističke zajednice općine
Pisarovina.
5.1.6. Prigovori se podnose organizatoru Turističkoj zajednici općine Pisarovina. Ponude natjecatelja
koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude je
najviša ponuđena cijena.

5.1.7. Otvaranje ponuda će se održati na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine
Pisarovina. Rezultati Javnog poziva će biti poznati najkasnije do 10. Travnja 2017. godine, a obavijest
o izboru ponuditelja dobit će u pismenom obliku svi sudionici natječaja.
5.1.8. Ponuđena početna cijena ne može biti ispod ponuđene početne cijene u ovom Javnom
natječaju. Ponude s nižim početnim cijenama smatrat će se nepotpunim. Nepotpune i
nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir i ne ulaze u postupak odabira.
5.1.9. Turistička zajednica općine Pisarovina pridržava pravo ne izabrati niti jednog ponuđača te
pravo poništenja natječaja ili djelomičnog poništenje pojedine točke natječaja bez ikakve dgovornosti
prema sudionicima natječaja i bez obaveze pojašnjenja svoje odluke.
5.1.10. Zainteresirani zakupnici sve dodatne informacije mogu dobiti u Turističkoj zajednici općine
Pisarovina svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 15:00 sati na telefon 01 6291 029 ili na e-mail:
tzpisarovina@pisarovina.hr .
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