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Na temelju odluke s 24. sjednice Turističkog vijeća, održane dana 30. listopada 2017. godine, 

Turistička zajednica općine Čavle upućuje 

 

JAVNI POZIV 

za iskazivanje interesa za suorganizaciju „Maškaranih tanci“ za vrijeme trajanja manifestacije 

"Maškare 2018" u Domu kulture Čavle 

 

 

 I. PREDMET  

Turistička zajednica općine Čavle je organizator manifestacije "Maškare 2018" u Čavlima, koja će 

se održati u sljedećim terminima: od 6. siječnja do 14. veljače 2018. godine. Osnovni cilj u okviru 

manifestacije je očuvanje maškarane tradicije, zadovoljenje potreba mještana Općine Čavle i šireg 

okruženja s tim u vezi i pokretanje turističkog karaktera manifestacije, stoga Turistička zajednica 

općine Čavle upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnom suradnjom u 

suorganizaciji "Maškaranih tanci" na lokaciji Dom kulture Čavle.  

 

 

II. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI  

A) Poslovni suradnik (zakupnik) preuzima sljedeće obveze i troškove:  

1. sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi 

ishodovanjem svih potrebnih dozvola i osiguranja, atesti za struju i aparate, potrebne suglasnosti i 

dr. U Domu kulture Čavle će postaviti ugostiteljske šankove, rasvjetu, ostali uvjeti temeljem 

Zakona o zaštiti na radu  

2. organizaciju ovlaštene zaštitarske službe (redarsko-zaštitarska služba tijekom programa); 

organizaciju vatrogasne zaštite  

3. prijavu javnog okupljanja MUP-u i sve obveze s tim u vezi za sva događanja tijekom subota 

(prema sigurnosnoj procjeni MUP-a osiguravanje dovoljnog broja redara), obvezu za HDS-ZAMP  

4. čišćenje Doma kulture i njegove okolice, zbrinjavanje otpada, garderoba s dovoljnim brojem 

djelatnika te voditelja objekta  

5. osiguranje od javne odgovornosti za posjetitelje te osiguranje Doma kulture i opreme 

(ugostiteljske i tehničke) za cijelo vrijeme trajanja manifestacije  

6. osiguravanje voditelja tijekom svih programa subotom. Voditelj programa u suradnji sa 

zakupnikom i organizatorom koordinira i kontrolira sve potrebe udruga za narodne običaje i ostale 

tradicijske zahtjeve, organizira podjelu nagrada. 

7. cjelokupnu organizaciju programa (maškaranih zabava subotom): glazbeni program, ozvučenje 

i rasvjeta za sva događanja subotama  

8. organizaciju ugostiteljskih usluga i naplatu ulaznica za posjetitelje  

9. osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge 

prema važećim propisima, pribavljanje potrebne dokumentacije te zadovoljenje ostalih uvjeta 

temeljem Zakona  
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B) Organizator manifestacije je dužan preuzeti sljedeće obveze i troškove:  

1. korištenje Doma kulture Čavle za potrebe „Maškaranih tanci“ bez naknade 

2. dobivanje suglasnosti Općine Čavle za produženje radnog vremena u Domu kulture subotama 

do 5:00 ujutro  

3. osiguravanje električne energije, sanitarni čvor te grijanje 

4. odnosi s medijima  

 

C) Ostale obveze zakupnika  

Podjela nagrada za najbolje maske organizirat će se na način da zakupnik osigurava nagrade za 

najbolje maske.  

Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od 

pet radnih dana od završetka manifestacije.  

 

III. NAČIN PROVOĐENJA  

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.  

 

IV. OPĆI UVJETI  

Ponuđena lokacija se daje u zakup najpovoljnijem ponuditelju za razdoblje održavanja 

manifestacije "Maškarani tanci" u Čavlima prema terminima iz stavka 1 članka I ovog Javnog 

poziva.  

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 Čavle i KD „Čavle“ iz bilo 

kojeg osnova. Zakupnik je dužan organizirati program za sve maškarane zabave subotom (13., 20., 

27. siječnja, 3. i 10. veljače 2018. godine). 

U zakupljenom prostoru je moguće obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I 

ovog Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi prostor suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o 

zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati. 

Zakupljeni prostor ne smije se davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe. 

Moguće je da nekoliko tvrtki preda zajedničku ponudu, pri čemu je potrebno dostaviti presliku 

ugovora o međusobnoj suradnji. Sudionici javnog poziva sami snose svoje troškove sudjelovanja 

u postupku. 

 

V. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA  

Ponude se podnose u pisanom obliku sa svim prilozima te se predaju osobno ili preporučenom 

pošiljkom putem pošte u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj - javni poziv za 

iskazivanje interesa za suorganizaciju manifestacije - "Maškarani tanci“ u Čavlima, Čavja 17, 

51219 Čavle, zaključno do 27. studenog 2017. godine. 

 

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:  

• 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 o podmirenim obvezama prema Općini Čavle i KD "Čavle", ukoliko su s područja 

općine Čavle 
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• BON 2, ne stariji od 30 dana - za pravnu osobu; BON 2, potvrdu banke za prosjek po žiro-računu 

ili potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana - za fizičku osobu.  

• Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.  

• Iskazivanje spremnosti za zadovoljavanje svih tehničkih, organizacijskih i općih uvjeta iz javnog 

poziva te ponudu eventualnih dodatnih vrijednosti (zabavni program, posebna ponuda i sl.)  

• Prijedlog glazbenog programa sa svim terminima i točnim rasporedom za sve subotnje 

maškarane zabave  

• Rok valjanosti ponude - minimalno 45 dana od zaključivanja razdoblja za dostavu ponuda, tj. do 

27. studenog 2017. godine 

 

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA  

Odabir najpovoljnijeg natjecatelja izvršit će Turističko vijeće Turističke zajednice općine Čavle. 

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, općih i ostalih uvjeta (zabavni program s 

posebnim naglaskom na primorski maškarani izričaj i posebna ponuda).  

 

VII. SKLAPANJE OKVIRNOG SPORAZUMA  

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup lokacije i postavljanje pokretnog ugostiteljskog 

objekta za vrijeme trajanja "Maškaranih tanci" u Domu kulture Čavle uključuje sklapanje 

okvirnog sporazuma s najpovoljnijim zakupnikom sukladno uvjetima i zahtjevima iz tražene 

dokumentacije. Okvirni sporazum se sklapa između TZO Čavle i najpovoljnijeg ponuditelja. 

Okvirni sporazum se sklapa za razdoblje od 6.01.2018. do 14.02.2018. godine od dana ispunjenja 

svih zakonskih uvjeta za njegovo sklapanje, a nakon završetka postupka izbora po javnom pozivu. 

Na temelju okvirnog sporazuma će biti sklopljen ugovor sukladno uvjetima iz okvirnog 

sporazuma. Ukoliko odabrani ponuditelj odbije potpisati Okvirni sporazum, organizator može 

donijeti novu odluku o odabiru sljedeće prihvatljive i prikladne ponude ili poništiti postupak 

javnog poziva. 

 

VIII. SKLAPANJE UGOVORA  

Rezultati javnog poziva će biti poznati najkasnije do 4. prosinca 2017. godine, a potom će se moći 

vršiti izdavanje odobrenja za korištenje. Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim 

sudionicima pisanim putem u roku od 5 dana od dana donošenja istoga. Organizator zadržava 

pravo neodabira niti jedne ponude, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima javnog poziva.  

 

Ovaj javni poziv će se objaviti na web stranici Organizatora (www.tz-cavle.hr), Facebook profilu 

TZO Čavle i web stranici Općine Čavle (www.cavle.hr).  

 

Zainteresirani ponuditelji sve dodatne informacije mogu dobiti u Turističkoj zajednici Općine 

Čavle svaki radni dan u vremenu od 8:00 do 15:00 sati na broj telefona 051/549-120 ili e-mail: 

info@tz-cavle.hr, kontakt osoba Ivan Salamon, direktor TU TZO Čavle. 


