Na temelju članka 6. Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih
objekata i naprava („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/10 i 10/15), članka 7. Odluke
o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/16), članka 49.
Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13 i 36/13) i
Zaključka Općinskog načelnika Općine Dobrinj, KLASA:363-01/17-04/7, URBROJ:2142-04-02-17-1, od 23.
lipnja 2017. godine općinski načelnik Općine Dobrinj objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu javne površine za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugostiteljskih usluga za
vrijeme održavanja manifestacija – „VELA GOSPOJA“

Prikupljaju se ponude za dodjelu javne površine za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje
ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja zabavne manifestacije – „Vela Gospoja“ dana 15. kolovoza
2017. godine u Rasopasnom.
Javna površina za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugostiteljskih usluga (1 mjesto) i površina
za postavljanje stolova i klupa, na lokaciji „Placa Rasopasno“ .
Početni iznos zakupnine za korištenje javne površine iznosi 15.000,00 kn.
Iznos jamčevine za podnošenje ponude je 3.000,00 kuna.
Lokacija javne površine može se pogledati na kartografskom prikazu u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine ili na upit ponuditelja uvidom na licu mjesta.
Zabavni program organizira i troškove istog snosi Turistička zajednica Općine Dobrinj.
Korisnik ne može postaviti opremu van odobrene javne površine.
Za vrijeme održavanja manifestacije u ugostiteljskoj ponudi korisnik mora nuditi jela i pića i to, kako
slijedi: mesni proizvodi (meso s roštilja i dr.) te pića (kvalitetno vino i dr.) .
Korisnik je dužan na javnu površinu staviti najmanje 15 kompleta stolova s klupama.
Korisnik je dužan osigurati zaštitarsku službu.
Korisnik može započeti postavljati opremu i uređaje na javnu površinu od 16,00 sati na dan održavanja
manifestacije.
Korisnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani.
Općina Dobrinj osigurava priključak na električnu energiju i potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada i
sanitarne (kemijske) WC.
Manifestacija traje do 4,00 sata, a korisnik javnu površinu treba osloboditi od osoba i stvari, dovesti je u
provobitno stanje te izvršiti čišćenje iste najkasnije do 5,00 sati slijedećeg dana od dana određenog za
manifestaciju.
Ponude se podnose na adresu: Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51 514 Dobrinj, s naznakom „NE OTVARATI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE – MANIFESTACIJA – VELA GOSPOJA“, preporučenom
pošiljkom ili neposredno.

Ponuda treba sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta ili sjedišta, OIB, račun i naziv
poslovne banke,

- dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci),
- visina (iznos) ponude u kn,
- dokaz o uplati jamčevine,
- potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj da nema duga,
- Izjava da je upoznat sa tekstom i uvjetima natječaja te da ih prihvaća i da će ispuniti sve postavljene
uvjete.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN broj Općine Dobrinj:HR5724020061807400002, model 68, poziv na broj
5738-OIB, te se u slučaju da natjecatelj bude odabran kao najpovoljniji uračunava u iznos zakupnine.
Ponuditelju koji ne uspije u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o
odabiru.
Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik.
Najpovoljnijim ponuditeljem u postupku provođenja natječaja utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjenje
ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom
ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj temeljem kriterija interesa Općine Dobrinj za
određenim sadržajem i kriterija referenci ponuditelja.
Korisnik javne površine ne može, javnu površinu dati na korištenje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, niti dati
u podzakup ili na drugi način prepustiti obavljanje djelatnosti na predmetnoj javnoj površini drugoj osobi
bez suglasnosti Općine.
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 5 (pet) dana od donošenja Odluke o odabiru, dostaviti zadužnicu
ovjerenu kod javnog bilježnika u iznosu od 10.000,00 kn za uredno korištenje javne površine i preostali
iznos zakupnine uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu javne površine. Općina
Dobrinj ima pravo iskoristiti zadužnicu kao jamstvo za uredno korištenje javnih površina u slučajevima
nepridržavanja uvjeta određenih ovim natječajem. Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi zadužnicu u
određenom roku, gubi pravo na povrat jamčevine i javna površina dodijeliti će se drugom zainteresiranom
korisniku.
Svi ponuđači bit će u roku od 8 dana obaviješteni o ishodu natječaja, a dodatne informacije mogu se
dobiti na broj telefona 604-161 te na e-mail: tea@dobrinj.hr.
Općinski načelnik

