Datum: 26.4.2018

PONOVITEV JAVNEGA RAZPISA
ZA ORGANIZACIJO PRIREDITVE: NOČ POD KOSTANJI 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Informacije: ZTŠK Dobrna - Marija Švent, 041 851-523

Javni razpis za organizacijo prireditve: Noč pod kostanji 2018
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna na podlagi sprejetega Letnega programa dela
s finančnim in kadrovskim načrtom ZTŠK Dobrna za leto 2018, ki ga je potrdil Svet zavoda
dne 21.2.2018, objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA ORGANIZACIJO PRIREDITVE NOČ POD KOSTANJI 2018
I.
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1 a; 3204 Dobrna (v nadaljevanju
ZTŠK Dobrna) vabi vse zainteresirane pravne osebe, društva in podjetnike posameznike k
prijavi na razpis in podaji ponudbe za organizacijo prireditve Noč pod kostanji na Dobrni, v
terminu med 10. 8. 2018 in 27. 8. 2018, v skladu s tem javnim razpisom. Prireditev mora
potekati najmanj tri dni zapored v navedenem terminu. Za primer deževnega obdobja v
terminu med 10. 8. 2018 in 27. 8. 2018 lahko izvajalec izbere termin pred tem datumom ali po
njem, temu ustrezno mora izvajalec urediti obveščanje javnosti in pridobiti vsa potrebna
dovoljenja, usklajena na nov termin, ter v tem smislu urediti in uskladiti vse druge aktivnosti
vezane na prireditev.
II.
ZTŠK Dobrna bo za izvedbo prireditve Noč pod kostanji na Dobrni po tem javnem razpisu v
delu zagotovil finančna sredstva v višini 5.000,00 EUR. Razpisna sredstva mora prejemnik
porabiti za pokrivanje naslednjih stroškov:
- Prijava prireditve, nujna medicinska pomoč, varovanje prireditve, požarna varnost in
red na parkiriščih, odvoz odpadkov, stroški sanitarnih kabin, stroški Sazas-a, IPF – a,
promocija prireditve. Stroški se lahko priznajo le, če so nastali za predmetno
prireditev v letu 2018.
Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba za izvedbo prireditve Noč pod kostanji
2018, bo prejel avans v višini 50 % predvidenih sredstev najkasneje do 31. 7. 2018 ob
pogoju, da dostavi ustrezno dovoljenje za izvedbo predmetne prireditve. Preostalo polovico
predvidenih sredstev bo izvajalec prejel v 15 dnevih po oddaji poročila o izvedeni prireditvi in
izpolnitvi vseh pogojev iz tega javnega razpisa. Izbrani izvajalec mora pred izplačilom
preostanka, 50 % sredstev dostaviti ZTŠK podpisano izjavo lastnika zemljišča, da je zemljišče
očiščeno in vzpostavljeno v prvotno stanje ter izjavo predstavnika Režijskega obrata Občine
Dobrna, da je okolica ustrezno očiščena in vzpostavljena v prvotno stanje, da na urbani

opremi in v kraju ni nobenih poškodb in posledic prireditve ter ZTŠK predložiti potrdila o
plačilih, za katere je po tem javnem razpisu potrebno prioritetno pokrivanje stroškov
navedenih v prejšnjem odstavku. Predmetni izjavi sta sestavni del tega razpisa.
Pogoj za nakazilo sredstev je, poleg vsega navedenega v tem javnem razpisu, praviloma
pravnomočno dovoljenje Upravne enote Celje za izvedbo predmetne javne prireditve (če je leto po zakonu obvezno, v nasprotnem primeru pa dovoljenje drugega organa pristojnega za
njegovo izdajo) ter izvedba prireditve po predloženem programu. V nasprotnem primeru se
sredstva ne dodelijo.
III.
Ponudniki so lahko vsi, pravne osebe, društva, organizacije, podjetniki in posamezniki, ki so
registrirani in imajo ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
razpisa.
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki s sedežem in delovanjem na območju Občine
Dobrna in ponudniki, ki imajo izkušnje pri organizaciji prireditev. Izbran bo ponudnik, ki bo
pripravljen in sposoben organizirati prireditev v skladu s pogoji tega javnega razpisa, ima
potrebne reference in bo ponudil najboljši in raznovrsten program.
Ponudnik mora v svoji vlogi obvezno navesti:
-

Ime, sedež ter zastopnika pravne osebe, društva oziroma podjetnika posameznika,
Opis programa za vsak posamezni dan prireditve,
Seznam sodelujočih na prireditvi,
Navedbo ponudnikovih referenc o izvedbi podobnih prireditev,
Kraj in čas izvedbe prireditve,

-

Predvideno finančno konstrukcijo celotne prireditve.

Ponudnik mora vlogi priložiti Izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s katero se
prijavi na javni razpis in sicer:
-

-

Izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev za izvedbo prireditve,
Izjavo o izvedbi prireditve v skladu z vsemi trenutno veljavnimi predpisi s področja
Zakona o javnih zbiranjih in s področja drugih veljavnih predpisov organiziranja
tovrstnih dogodkov oziroma prireditev,
Izjavo o zadostnih kadrovskih in tehničnih zmogljivostih,

-

-

Izjavo o ekonomsko finančni sposobnosti z obvezno prilogo pristojnega Finančnega
urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah (izjava ne sme biti
starejša več kot 30 dni, šteto od objave javnega razpisa),
Izjavo o ne zavajajočih podatkih,
Izjavo o pridobljenih soglasjih lastnikov zemljišč, na katerih je predvidena izvedba
prireditve (celoten prireditveni prostor in brezplačna parkirišča za obiskovalce).

Ponudnik mora upoštevati naslednje:
-

-

-

-

-

-

Prireditev mora potekati najmanj tri dni zaporedoma v času med 10. 8. 2018 in 27. 8.
2018, za primer napovedanega deževnega obdobja v terminu med 10. 8. 2018 in 27. 8.
2018 lahko izvajalec izbere termin pred tem datumom ali po njem, temu ustrezno
mora izvajalec urediti obveščanje javnosti in pridobiti vsa potrebna dovoljenja
usklajena na nov termin ter v tem smislu urediti in uskladiti vse druge aktivnosti
vezane na prireditev,
Ponudnik mora navesti lokacijo izvajanja prireditve, ki mora biti na območju Občine
Dobrna,
Ponudnik mora poleg ponujenega zabavno - animacijskega programa v primernem
obsegu, glede na pričakovano število obiskovalcev, v vseh dneh trajanja prireditve
zagotoviti hrano, pijačo, točilna mesta, sanitarne kabine, parkirna mesta in vse druge
elemente vezane na število obiskovalcev,
Ponudnik si mora pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno
infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke …), da
bo lahko nemoteno izvajal prijavljeno prireditev,
Prireditev mora ponuditi zabavni program za vse generacije (otroški program, zabavni
program; narodno zabavni program, …),
Ponudnik mora pravočasno (vsaj 14 dni pred pričetkom prireditve) zagotoviti
oglaševanje in medijsko podporo v časopisih, pri radijskih postajah, televizijskih
hišah, spletno oglaševanje, … Pri oglaševanju in označevanju prireditve mora
ponudnik uporabljati grb Občine Dobrna in logotip Javnega zavoda za turizem, šport
in kulturo Dobrna. Pri vseh medijskih objavah o prireditvi mora navesti, da prireditev
sofinancirata Občina Dobrna in Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna,
Ponudnik mora praviloma v roku 5 dni pred pričetkom prireditve Občini Dobrna
dostaviti vlogo in seznam ponudnikov na premičnih stojnicah in drugih začasnih
objektih (zabaviščni park, kioski s prehrano in napitki, napihljive skulpture, …) za
izdajo potrebnega soglasja občine,
Vsem pristojbinam za premične stojnice in druge začasne objekte na prireditvi Noč
pod kostanji 2018 se Občina Dobrna odpove v korist organizatorja prireditve,
Izbrani izvajalec mora najkasneje v treh dneh po zaključeni prireditvi v celoti očistiti
vse površine vezane na prireditev (prireditveni prostor z okolico, parkirišča, površine

-

kjer se bodo zadrževali obiskovalci, ...) in sanirati morebitno povzročeno škodo.
Za vsak zamujeni dan neizpolnitve navedenega pogoja se izbranemu izvajalcu od
preostanka pogodbenega zneska za nakazilo odšteje 100,00 EUR.
Ponudnik mora pred vsako spremembo programa predhodno z ZTŠK Dobrna uskladiti
vse spremembe, ki odstopajo od podane prijave ponudnika.

IV.
Organizatorja prireditve Noč pod kostanji izbere komisija, ki jo sestavljajo predstavniki
ZTŠK Dobrna in Občine Dobrna. Komisijo imenuje direktor ZTŠK Dobrna.
Komisija si pridržuje pravico, da glede na prispele ponudbe ne izbere nobenega izvajalca
prireditve. Obvestilo o izbiri izvajalca ali o ne izbiri je dokončno.
V.
Točkovnik za izbiro izvajalca prireditve je sledeč:
KRITERIJI TOČKOVANJA

Vsebina programa
Ocena primernosti oziroma izvirnosti
programa
Skladnost ponujenega programa s tem
razpisom
Primernost lokacije prireditve in
prireditvenega prostora
Vključenost lokalnega okolja in
ponudnikov
Dosedanje izkušnje z organizacijo
podobnih prireditev

MOŽNO ŠTEVILO TOČK
2 - primerna,
1 - delno primerna,
0 - neprimerna
2 - primerno,
1 - delno primerno,
0 - neprimerno
2 - primerno,
1 - delno primerno,
0 - neprimerno
1 - primerno,
0 - neprimerno
3 - 3 ali več ponudnikov,
2 - do 2 ponudnika,
0 - brez vključevanja
2 - da, več kot dve tovrstni prireditvi,
1 - da, ena prireditev,
0 – ne

Izbran bo izvajalec, ki bo po točkovniku glede na kriterije zbral največje število točk. V
primeru, da bo več prijaviteljev zbralo isto število točk, lahko komisija prijavitelju z
vsebinsko najbolj bogatim programom dodeli dodatno točko, ki se prišteje skupnemu številu
točk.

VI.
Rok za prijavo na javni razpis je 15. 5. 2018 do 12.00 ure.
Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 15. 5. 2018 do 12.00 ure
predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne vloge ne
bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Na sprednji strani ovojnice mora prijavitelj navesti: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS
NOČ POD KOSTANJI 2018!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden
ponudnik, ki oddaja ponudbo. V primeru nepravilno označenih ponudb, le-te ne bodo
obravnavane in bodo v zaprtih kuvertah vrnjene pošiljateljem.
Odpiranje ponudb ni javno. Obvestilo o izboru bo komisija izdala v roku 30 delovnih dni od
izteka datuma za prijavo na ta javni razpis oziroma v roku 30 delovnih dni od prejema
dopolnitev vlog.
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobite pri ge. Mariji Švent (ZTŠK
Dobrna), telefon (03) 780-10-64 ali (041) 851-523 in po elektronski pošti:
marija.svent@dobrna.si.
Razpisna dokumentacija bo na voljo od 26. 4. 2018
www.dobrna.si (pod rubriko Javni razpisi in objave).

na spletni strani Občine Dobrna

VII.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, ki je sestavni del razpisne dokumentacije po
tem javnem razpisu.
ZTŠK DOBRNA
Marija Švent, direktorica

VLOGA
JAVNI RAZPIS ZA ORGANIZATORJA
PRIREDITVE NOČ POD KOSTANJI 2018
po javnem razpisu, objavljenem na spletni
strani Občine Dobrna.
1) OSNOVNI PODATKI PRIJAVITELJA:
TOČEN NAZIV PRIJAVITELJA:
NASLOV:
DAVČNI ZAVEZANEC (OBKROŽITE USTREZNO):

DA

NE

ID ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
TRANSAKCIJSKI RAČUN:
BANKA:
IME IN PRIIMEK ZASTOPNIKA PRIJAVITELJA:
TELEFON:
GSM:
E-MAIL NASLOV:
2) TERMIN PRIREDITVE (prireditev mora trajati najmanj tri dni skupaj)
1. DAN:
2. DAN:
3. DAN

3) LOKACIJA OZ. LOKACIJE PRIREDITVE – Če je lokacij več je potrebno napisati
vse lokacije; priložijo se soglasja za uporabo prostora za vse lokacije.

4) PROGRAM PRIREDITVE NOČ POD KOSTANJI 2018 – Vpiše se podrobno
opisan program z navedbo vseh nastopajočih za vse prijavljene dneve ob
upoštevanju točke III. iz Javnega razpisa. Prijavitelj lahko vlogo dopolni z
dodatnimi stranmi, če mu zmanjka prostora.
1.DAN:

2.DAN:

3.DAN:

4.DAN:

5) REFERENCE PRIJAVITELJA – Prijavitelj navede reference o izvedenih
podobnih dogodkih in prireditvah, ki so potekali v njegovi organizaciji.

6) FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIREDITVE – vpisati je potrebno predvideno
finančno konstrukcijo celotne prireditve.

7.) IZJAVE

Zakoniti zastopnik prijavitelja (ime in priimek):

nepreklicno izjavljam:
-

da sem seznanjen z vsemi razpisnimi pogoji po tem javnem razpisu;
-

-

DA

da imam dovolj lastnih sredstev za izvedbo prireditve;
DA

-

DA

NE

da imam zadostne kadrovske in tehnične zmogljivosti;
DA

-

NE

da bo na prireditvi na naše stroške zagotovljena vsa potrebna infrastruktura glede na
pričakovan obisk (elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke, WC
kabine) za nemoteno izvedbo prireditve;
-

-

NE

da bo prireditev izvedena v skladu z vsemi trenutno veljavnimi predpisi s področja
Zakona o javnih zbiranjih in s področja drugih veljavnih predpisov vezanih na
organizacijo tovrstnih dogodkov oziroma prireditev;
DA

-

NE

NE

da sem finančno sposoben in imam poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve;
DA

NE

-

da so vse navedbe v vlogi resnične in izpolnjena vloga ne vsebuje zavajajočih
podatkov;
DA

-

da imam pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč na katerih se predvideva izvedba
prireditve (celoten prireditveni prostor in brezplačna parkirišča za obiskovalce)
DA

-

NE

NE

da bomo pravočasno Občini Dobrna dostavili seznam izbranih ponudnikov na
premičnih stojnicah in drugih tovrstnih objektih za izdajo končnega potrdila;

DA
-

NE

da bom vsako spremembo programa, predhodno uskladil z ZTŠK Dobrna.
DA

KRAJ IN DATUM:

IME IN PRIIMEK:
Podpis:

žig

NE

8.) OBVEZNE PRILOGE
-

-

priloga pristojnega Finančnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah (izjava ne sme biti starejša več kot 30 dni šteto od objave Javnega
razpisa);
potrdilo o registraciji prijavitelja (Ajpes, Okrožno sodišče, Upravna enota – odvisno
od statusa prijavitelja,…)
soglasja vseh lastnikov zemljišč, kjer bo potekala prireditev (celoten prireditveni
prostor in brezplačna parkirišča za obiskovalce);
dokazilo o izvedbi prireditev, ki so navedene v točki 5. (reference) te razpisne
dokumentacije (linki do spletnih stran, dovoljenje o prijavljeni prireditvi, članki iz
medijev,…)

