
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVA GRADIŠKA
                    SLAVONSKIH GRANIČARA 7
                         35400 NOVA GRADIŠKA

U Novoj Gradiški, 15.07.2016.

Na temelju članka 5. stavak 3. Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Nova Gradiška  o  
uvjetima  i  postupku davanja  u  zakup javnih  površina  danih  na  korištenje  Turističkoj  zajednici  grada  Nova  
Gradiška  od  30.  lipnja  2016.  u  svrhu  organiziranja  manifestacije  »Novogradiško  glazbeno  ljeto  2016.« i  
provedenog postupka javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu organiziranja manifestacije  
»Novogradiško glazbeno ljeto 2016.« od 05.07.2016., Turistička zajednica grada Nova Gradiška dana 15.07.2016.  
donosi

OBAVIJEST
o odabiru ponuda

1. U postupku javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu organiziranja manifestacije  
»Novogradiško glazbeno ljeto 2016.« od 05.07.2016., odabrane su sljedeće ponude:

Za lokaciju 1: Zabavni park "Tihomir", vl. Tihomir Kohn, Stanka Vraza 109, Slavonski Brod 
Za lokaciju 2:  Caffe bar "Kavana Exit", vl. Manuela Brdar, Slavonskih graničara 18, Nova Gradiška
Za lokaciju 3:  Caffe bar i noćni bar "The Corner Pub", vl. Vesna Goreta, Benkovićeva 2, Nova Gradiška
Za lokaciju 4: Caffe bar i noćni bar "Numero", vl. Marko Mokrović,Kralja Zvonimira 2, Nova Gradiška

2. Direktor Turističke zajednice će s odabranim ponuditeljima sklopiti ugovor o zakupu.

3. Za zakupljenu površinu plaća se ugovorena zakupnina jednokratno odmah po zaključenju ugovora, a u  
ugovorenu cijenu uračunava se uplaćena jamčevina. Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane uplaćena  
jamčevina će biti vraćena odmah po zaključenju ugovora s odabranim ponuditeljima.

4. Ova Obavijest  objavit  će  se  na  službenim internetskim stranicama  Turističke  zajednice  grada  Nova  
Gradiška.

Obrazloženje
Turistička zajednica grada Nova Gradiška dana 05. srpnja 2016. u svrhu organiziranja manifestacije  

»Novogradiško glazbeno ljeto 2016.« objavila je javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za koji su  
ponuditelji pod uvjetima navedenim u natječaju mogli predati ponude do zaključno s 14.07.2016. u 10,00 sati.

Za zakup na 4 lokacije opisane u tekstu natječaja pristiglo je 6 ponuda te su sve pristigle ponude bile  
pravovremene, uredne i zadovoljavale su sve uvjete tražene natječajem.

Obzirom na kriterij za odabir (gdje cijena ponude čini 60% i kvalitativna ponuda čini 40% ukupne ocjene  
ponude) utvrđena je rang lista najbolje ocijenjenih ponuda. Za kvalitativnu ocjenu uzeto je u obzir iskustvo  
sudjelovanja  na  sličnim  manifestacijama  te  iskustvo  sudjelovanja  na  ranije  održanim  manifestacijama  
„Novogradiško glazbeno ljeto“.

U skladu s utvrđenom rang listom tj. najbolje ocjenjenim ponudama, obavještavaju se ovim putem svi  
ponuditelji navedenog natječaja o odabranim ponuditeljima s kojima Turistička zajednica grada Nova Gradiška  
namjerava sklopiti ugovor o zakupu.

    Direktorica Turističke zajednice
          grada Nova Gradiška:

          Dinka Matijević, v.r.


