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Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga i zabavnog programa tijekom 

održavanja manifestacije  „XVIII. Susreti za Rudija“ 
 
 

I.  Opći uvjeti 
 
Ovime se pozivaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje 
ugostiteljske  djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga i 
zabavnog programa za vrijeme održavanja manifestacije „XVIII. Susreti za Rudija“. 
 
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke 
osobe – državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Općini Gornja 
Stubica. 
 
1. Vrijeme održavanja manifestacije je od 09. – 10. svibnja 2015. godine. 
 
2. Mjesto odražavanja : Gornja Stubica, Ulica Matije Gupca bb (kod Sportskog centra)    
    šator  
 
3. Program: 
- 09. svibnja (popodnevni,  večernji sati) ugostiteljska usluga i zabavni program u šatoru,  
- 10. svibnja– cjelodnevni ugostiteljska usluga i  zabavni program u šatoru 
 
 
II.   Uvjeti koje mora ispuniti natjecatelj 
 
1. najam, prijevoz, montaža i demontaža šatora za pružanje ugostiteljske usluge u Ulici 
Matije Gupca bb (kod sportskog centra ) površine cca 1.000 m2 i ostalog (sva potrebna 
oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi 
ishođenjem svih potrebnih dozvola i osiguranja, atesti za struju, izrada statike nakon 
postavljanja šatora, potrebne suglasnosti...) 
2. osigurati glazbeni i zabavni program koji će se odvijati unutar šatora 
2. izvršiti obvezu za HDS-ZAMP (vezano na zabavni program) 



3. osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske 
usluge prema važećim propisima, pribavljanje potrebne dokumentacije te zadovoljenje 
ostalih uvjeta temeljem Zakona 
 
III.  Organizator manifestacije osigurati će 
  
1. s korisnikom javne površine dogovoriti preuzimanje lokacije bez naknade i osigurati 
izdavanje svih potrebnih suglasnosti za postavljanje pokretnog objekta na gornjoj 
lokaciji iz svoje nadležnosti 
 
2. uređenje lokacije za nesmetano postavljanje šatora i opreme, osloboditi je od 
automobila i svega ostalog što bi moglo smetati prilikom montaže, izvršiti čišćenje 
nakon uklanjanja šatora 
  
3. osiguravanje priključnog mjesta električne energije i vode, izvođenje priključne 
instalacije električne energije i dovod struje do šankova i pozornice te doprema vode do 
šankova i sanitarnih čvorova i osigurati njihov odvod 
  
4. podmirenje potrošnje električne energije i vode 
 
5. preuzimanje medijske aktivnosti u potpunosti  
 
IV. Sadržaj i način dostave ponuda 
 
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: OPĆINA GORNJA STUBICA, Trg 
svetog Jurja 2, 49 245 Gornja Stubica najkasnije do 08. travnja 2015. godine do 
14,00 sati sa slijedećom dokumentacijom:  
-Ime i prezime natjecatelja i naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima. 
-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. 
- za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje 
djelatnosti za koju se natječe. 
- potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela, 
kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza 
i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu 
sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 
potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva  
- potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Gornja Stubica 
- Iskazivanje spremnosti za zadovoljavanje svih tehničkih, organizacijskih i općih uvjeta 
iz javnog poziva te ponudu eventualnih dodatnih vrijednosti (zabavni program, posebna 
ponuda i sl.) 
 
 Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena 
pečatom. 
 
Zakupnik u svojoj ponudi daje prijedlog visine iznosa kojim će organizator sufinancirati 
program. 
 Zakupnik je dužan organizirati program sukladno naprijed navedenim terminima. 



 
Prednost zakupa ima onaj ponuđač koji ponudi veću dokazivu dodatnu vrijednost 
(zabavni program, posebna ponuda i sl.) za manji iznos sufinanciranja programa od 
strane organizatora. 
Zakupljena lokacija ne smije se davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge 
osobe. U sklopu ponude je moguće da se nekoliko tvrtki udruženo natječe, pri čemu je 
potrebno dostaviti presliku ugovora o međusobnoj suradnji. 
Sudionici javnog poziva sami snose svoje troškove sudjelovanja u postupku. 
 
V. Odabir najpovoljnijeg natjecatelja 
 
Odabir najpovoljnijeg ponuditelja će izvršiti Općinski načelnik Općine Gornja Stubica. 
Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati. 
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u javnom pozivu je ponuđeni program uz 
ispunjenje svih tehničkih, organizacijskih i općih uvjeta te najveća dodatna vrijednost 
(kvaliteta zabavnog programa i posebne ponude) uz manji iznos sufinanciranja 
programa od strane organizatora. 
  
VI. Ostalo 
 
Provedbu ovog javnog poziva u potpunosti će izvršiti Općina Gornja Stubica. 
Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim sudionicima pisanim putem u roku od 5 
dana od dana donošenja istoga. 
Organizator zadržava pravo na odbacivanje svih ponuda ovog javnog poziva – cijelog ili 
djelomično, objavom na web stranici Općini Gornja Stubica, bez ikakve odgovornosti 
prema sudionicima javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke. 
Ovaj javni poziv će se objaviti na web stranici i Oglasnoj ploči Općine Gornja Stubica. 
 
Zainteresirani ponuditelji sve dodatne informacije mogu dobiti u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2, 49 245 Gornja Stubica ili na 
broj telefona: 049/289-282; 049/290-915, fax.049/289-687 i e-mail: opcina-gornja-
stubica@kr.t-com. hr. 
 
 
 
 
       Općinski načelnik 
      Jasmin Krizmanić, dipl. ing. prom. 
  



  


