REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II 46
23233 PRIVLAKA

KLASA: 372-01/16-01/02
URBROJ: 2198/28-03-16-2
Privlaka, 18. travnja 2016. godine
Na temelju članka 44. Statuta Općine Privlaka, Povjerenstvo za davanje javnih površina na
privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka od 18. travnja 2016.
godine raspisuje.
NATJEČAJ
za davanje javnih površina na privremeno korištenje
1. Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području
Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i
tematskih parkova i drugih pokretnih objekata te za ostalo zauzimanje javnih površina.
2. Rok za podnošenje ponuda je 03. svibnja 2016. godine. Ponude se šalju u pismenom
obliku, u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:
OPĆINA PRIVLAKA - POVJERENSTVO ZA JAVNE POVRŠINE
Ul. Ivana Pavla II 46
23 233 Privlaka
s naznakom: “NE OTVARATI, NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA”
3. Ponuda mora sadržavati:
- točan naziv i adresu ponuditelja, OIB
- rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost – pravne osobe;
presliku obrtnice iz koje je vidljiva djelatnost – fizičke osobe
- presliku iskaznice o upisu u poljoprivredni registar
- presliku domovnice ili osobne iskaznice sa naznačenim OIB– fizičke osobe
- iznos ponuđene naknade
- naziv lokacije za koju se natječe
- kratki opis djelatnosti kojom se natječe ponuditelj
- za pokretne ugostiteljske radnje potrebno je priložiti potvrdu o usklađenosti objekta sa
Odlukom o komunalnom redu Općine te Odlukom o davanju na korištenje javnih
površina, koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, adresa: Ivana Pavla
II 46 , 23233 Privlaka,

4. Ako se natjecatelj natječe za više lokacija iz natječaja, za svaku je potrebno dati odvojenu
ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati. Povjerenstvo će
otvoriti ponude kada se okonča javni natječaj i pristupit će rješavanju pravovaljanih ponuda.
Ako se zajednički za jednu lokaciju natječu dva ili više ponuđača, u ponudi moraju biti
navedena imena, adrese i potpisi svakog od njih.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos
zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.
5. Razdoblje za koji se površine daju na korištenje:
- Štandovi, škrinje, zelena tržnica, uslužne naprave te lokacije za iznajmljivanje vozila i
bicikala daju se na korištenje na razdoblje od 1. godine.
6.Početni mjesečni iznosi licitacije iznose:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Štandovi za zelenu tržnicu, škrinje, uslužne
naprave, bižuteriju i sl. (Sabunike centar)
Štandovi za zelenu tržnicu, škrinje, uslužne
naprave, bižuteriju i sl. (kod pošte)
Štandovi za prodaju knjiga, privremene
tetovaže i sl.
Za iznajmljivanje vozila i bicikala (Mostina
3.)
Za zabavne i tematske parkove (trampolini)
Turistićki vlakić

1.500,00 kuna mjesečno
500,00 kuna mjesečno
500,00 kuna mjesečno
4.500,00 kuna godišnje
2.000,00 kuna mjesečno
10.000,00 kuna godišnje

7. Sve nepravovremene, otvorene i nepotpune ponude, kao i ponude pravnih ili fizičkih osoba
koje imaju nepodmirene obveze prema Općini Privlaka i OKP „Artić“ te osobe koje su
prekršile odluke Općine Privlaka koje reguliraju predmet ovog natječaja neće se razmatrati
8. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o korištenju javne površine u roku od 8
(osam) dana od dana donošenja odluke Općinskog načelnika o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja.
9. Ugovor za korištenje javnih površina potpisuje se na vremenski period sukladno točki 5.
natječaja.
10. Plaćanje naknade za korištenje javnih površina vrši se mjesečno.
Plaćanje prve rate naknade za korištenje javnih površina iz točke 5. stavka 1. ovog Natječaja
vrši se po potpisivanju Ugovora, druge rate do 15. srpnja, treće rate do 15. kolovoza tekuće
godine.
Prilikom potpisivanja ugovora o korištenju javne površine odabrani natjecatelj je dužan
dostaviti Općini ovjerenu bjanko zadužnicu na ukupan iznos iz ugovora.
11. Općina Privlaka zadržava pravo poništenja cijelog natječaja ili bilo kojeg njegovog dijela.
12. Lokacije natječajnih Javnih površina:
a) Štandovi – zelena tržnica, bižuterija, kokice, š. vata, sladoled, uslužne naprave i sl.
(prostor 5 m2)
- Centar, kod pošte
6 lokacija
- Mostina
4 lokacije

- Sabunike
- Sabunike
- Sabunike
- Sabunike

6 lokacija za zelenu tržnicu
2 lokacije za bižuteriju i umjetnine
1 lokacija za kokice i šećernu vatu
1 lokacija za ostale uslužne naprave

Za sve lokacije: Najmodavac NE osigurava kioske, pokretne ugostiteljske objekte, škrinje za
sladoled, uređaje za šećernu vatu i kokice, priključak struje, priključak vode te sanitarni čvor.
OPĆINA PRIVLAKA

