Na temelju Zaključka Općinskog načelnika Općine Dobrinj, klasa: 022-05/11-32/1, ur.
broj: 2142-04-03-11-34, od 04. srpnja 2011. godine i članka 49. Statuta Općine Dobrinj
(„Sluţbene novine“ PGŢ broj 35/09) Općinski načelnik Općine Dobrinj dana 06. srpnja 2011.
godine objavljuje
NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine
1. Javna površina u svrhu postavljanja štandova tijekom 2011. godine na slijedećoj
lokaciji:
1.1. Šilo – na placi – za prodaju roba (rekvizita za plaţu, biţuterija, tekstila i sl.) – 1 (jedno)
mjesto.
Početna cijena godišnje naknade za štandove do 3 m2 iznosi 3.000,00 kn, odnosno za
štandove do 3 m2 u vlasništvu Općine Dobrinj iznosi 5.000,00 kn, za štandove do 5 m2
naknada iznosi 5.000,00 kn, a preko 5 m2 za svaki m2 500,00 kn godišnje.
Jamčevina iznosi polovinu iznosa ponuđene cijene.
2. Ponude se podnose poštom preporučeno u zatvorenoj kuverti, na adresu: Općina Dobrinj,
Dobrinj 103, 51 514 Dobrinj, na kojoj treba biti naziv, odnosno ime natjecatelja, te naznaka:
“PONUDA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE - NE OTVARAJ”.
3. Ponuda treba sadrţavati:
- javnu površinu za koju se natječe,
- iznos ponuđene natječajne zakupnine,
- kratak popis i opis proizvoda uz fotografije (za prodaju umjetničkih i autohtonih proizvoda),
- dokaz o uplati jamčevine, s brojem ţiro-računa odnosno tekućeg računa na koji će se izvršiti
povrat jamčevine,
- preslik osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba,
- preslik obrtnice za fizičke osobe,
- preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe,
- potvrda o podmirenim obvezama ponuditelja prema Općini Dobrinj.
4. Jamčevina se uplaćuje na ţiro račun Općine Dobrinj broj: 2402006-1807400002, model 68,
poziv na broj 5738-OIB, te se u slučaju da natjecatelj bude odabran kao najpovoljniji
uračunava u iznos zakupnine koji se u cijelosti uplaćuje do 01. kolovoza tekuće godine.
Ukoliko najpovoljniji natjecatelj na samom natječaju ili kasnijem periodu neopravdano
odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
5. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
6. Općinski načelnik pridrţava pravo poništenja javnog natječaja u određenom dijelu, bez
obrazloţenja.
7. Svi ponuđači bit će u roku od 8 dana obaviješteni o ishodu natječaja, a dodatne informacije
mogu se dobiti na broj telefona 848-307, kontakt osoba: Sanja Lukarić.
Općina Dobrinj

