
 

 

 
Na temelju POZIVA za izbor ponuditelja klizališta na Prokurativama i u parku Mertojak u sklopu  manifestacije “Advent u Splitu  
2022./2023. godine ”   objavljenog na internet stranicama tvrtke Žnjan d.o.o (www.znjan.hr) dana 07.10.2022. godine, Povjerenstvo 
za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji “Advent u Splitu  2022./2023. godine ”  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u 
sastavu:  
 
 

1. Bojan Ivošević – Grad Split, član Povjerenstva,  
2. Mariana Pivalica – Turistička zajednica grada Splita, član Povjerenstva 
3.  Ante Šunjić     – Žnjan d.o.o., član Povjerenstva i zapisničar 

 
 
dana 19. listopada 2022. godine s početkom u 14:15 sati pristupa provjeri valjanosti dokumentacije i razvrstavanju ponuditelja prema 
kriteriju potpunosti tražene dokumentacije. 
 
 
Povjerenstvo utvrđuje da su ponuditelji trebali dostaviti: 
 
 

 detaljan opis animacijskog programa, 

 kompletan troškovnik razrađen po stavkama, 

 plan promidžbenih aktivnosti, 

 ponudu sa iskazanim cijenama ulaznica po satu koje uključuju i dodatnu opremu prema kriterijima iz Točke IX. 
ovog Javnog poziva.   

 potvrdu porezne uprave, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva, o stanju duga (ili istovrijedna isprava 
nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta), kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih poreznih 
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, 

 potvrdu o nekažnjavanju osobe odgovorne za zastupanje ponuditelja, 

 presliku izvatka iz sudskog ili drugog relevantnog registra, ne starijeg od 30 dana od dana objave Oglasa 
(ponuditelj mora biti registriran za djelatnosti iz Poziva), 



 

 

 najmanje tri (3) godine iskustva u organizaciji istih ili sličnih manifestacija (dokaz: potvrda organizatora 
manifestacije), 

 Ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu, a podrazumijeva se ponuditelj, 
osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici.  Pod vezanim subjektima 
podrazumijevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne 
izmjene ponuditelja. Provjera podataka se vrši uvidom u sudski registar.  

 Za potrebe ovog dokaza ponuditelj svojoj ponudi prilaže Potvrdu Grada Splita koju obvezno mora zatražiti na e-
mail: ivana.orlovic@split.hr, cc marina.grgic@split.hr . 

Ponuditelj može priložiti potvrdu u originalu ili preslik i ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog 
poziva.  

 Izjavu da će ponuditelj u slučaju odabira dati garanciju za ispunjenje svih obveza u vidu bianco zadužnice 
solemnizirane po javnom bilježniku, s osobnim jamstvom odgovorne osobe ponuditelja, i to u visini ugovorene 
vrijednosti. 

 Popis osoba s imenima i prezimenima i naznakom struke te preslikom diplome za osobe koje ponuditelj ima na 
raspolaganju i to: stručne osobe za montažu, održavanje i demontažu, te osobe sa završenom  VŠS/ VSS 
strojarskog smjera  zbog potrebe projektiranja hlađenja kao i održavanja ledene površine Navedeni stručnjaci 
moraju sudjelovati u izvršenju ugovora. 

 
Pregledom ukupne pristigle dokumentacije Povjerenstvo utvrđuje da su svi dokazali tražene uvjete iz poziva. 
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Povjerenstvo je nakon toga pristupilo ocjeni sadržaja ponuda s potpunom dokumentacijom. Prilikom ocjenjivanja sadržaja ponuda 
Povjerenstvo je dalo prednost ponudama koje imaju najveći broj bodova temeljem kriterija :  
 
Tablica 1.  

REDNI 
BROJ  

                                     KRITERIJ           BODOVANJE 

1.  
 

 Cijena ulaznica po satu         max. 60  

2.  Dosadašnje sudjelovanje  
 

        max. 10 

3.  Prigodna ponuda ( kvaliteta, raznovrsnost ) 
 

        max.30 

                    UKUPNO         max.100 

 

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:       B = C + DS + PP 

 

B = ukupan broj bodova  

C = broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđenu cijenu ulaznica  

DS = broj bodova koje je ponuda dobila na temelju dosadašnjeg sudjelovanja  

PP= broj bodova koje je ponuda dobila na temelju prigodne ponude ( kvaliteta, raznovrsnost )  

 

 

 



 

 

1. KRITERIJ:  Cijena ulaznica po satu   

 

Ponuda može sadržavati najviše dvije ponuđene cijene ulaznica po satu koje uključuju i dodatnu opremu iskazane u odnosu na 

radno vrijeme klizališta tijekom trajanja Adventa ( od 22.11.2022. do 06.01.2023. godine). Kriterij za bodovanje je izračunata 

središnja odnosno prosječna cijena od ponuđenih cijena ulaznica po satu. 

Izračun po  formuli Aritmetička sredina  C = ( C1 + C2 ) / 2  

 X = središnja cijena odnosno prosječna cijena ulaznica po satu 

C1 = ponuđena cijena ulaznica po satu za određene sate tijekom radnog vremena klizališta  

C2 = ponuđena cijena ulaznica po satu za određene sate tijekom radnog vremena klizališta  

Središnja odnosno prosječna cijena ulaznica računa se :  zbrojem C1 + C2 koji se dijeli sa brojkom 2. 

Broj bodova koje je ponuda dobila određuje se prema kriterijima iz Tablice 2. 

 Tablica 2. 

REDNI 
BROJ  

     Ponuđena cijena ulaznica po satu ili izračunata   
     središnja cijena ulaznica po satu sa dodatnom  
     opremom ------ u Kunama  
 

               Bodovanje  

1.                 do  30,00 kn  
 

                    60  

2.                od  30,01    do    39,99 kn  
 

                    40  

3.                od  40,00    do     44,99 kn 
 

                    20 

4.                od  50,00   i više  
 

                     0 



 

 

 

Ukoliko ponuda sadržava samo jednu ponuđenu cijenu ulaznica po satu ista se mora odnositi  na radno vrijeme klizališta tijekom 

trajanja Adventa ( od 22.11.2022. do 06.01.2023. godine ). 

2.KRITERIJ: Dosadašnje sudjelovanje na Adventu u Splitu , kao i drugim Adventima uz obalu 

Ponuda po ovom kriteriju može ostvariti maksimalno 10 bodova. 

Maksimalni broj bodova dodjeljuje se ponuditelju koji je imao sklopljen Ugovor o organizaciji klizališta sa Turističkom zajednicom 

grada Splita ili nekim drugim Turističkim zajednicama ili jedinicama lokalne samouprave  uz obalu ( klizališta veća od 200 metara 

kvadratnih) ,  kao dokaz za dosadašnje sudjelovanje , 5 bodova dodjeljuje se ponuditelju koji je sudjelovao samo jednom , a 10 

bodova ponuditelju koji je sudjelovao više puta. 

3.KRITERIJ: Prigodna ponuda  

Ponuda po ovom kriteriju može ostvariti maksimalno 30 bodova. 

Kriterij za bodovanje je razina kvalitete i raznovrsnost ponude sukladno uvjetima ovog Javnog poziva.  

Vrednovanje ponuda prema kriteriju prigodna ponuda temelji se na diskrecijskoj ocjeni ponuda od strane članova stručnog 

Povjerenstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo donosi slijedeću 
 
 
 

ODLUKU O ODABIRU 
 

RED. 
BROJ NAZIV IZLAGATELJA 

ADRESA IZLAGATELJA 

KLIZALIŠTE 
BODOVI 

ULAZNICA  
BODOVI 

SUDJELOVANJE  

  

ULICA GRAD 

BODOVI 
PRIGODNA 
PONUDA 

TOTAL  

1 NB7 INDUSTRY D.O.O. DANKOVEČKA 8 ZAGREB PROKURATIVE I MERTOJAK 60 10 20 90 

2 ARCTIC D.O.O. MILUTINA BARAČA 54 RIJEKA PROKURATIVE I MERTOJAK 60 10 25 95 

 
Povjerenstvo je donijelo odluku da je izabrani izlagatelj tvrtka Arctic d.o.o. zbog bogatije ponude uređenja klizališta, kao i same opreme 
oko klizališta. 
 
Povjerenstvo je donijelo odluku 21.10.2022. 
 
 
 


