REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD OMIŠ

GRADONAČELNIK
Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/12-01/95, Urbroj:
2155/01-02-13-3 od 11. rujna 2013. godine, raspisuje se
JAVNI NATJEČAJ
za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša
I
Predmet natječaja je lokacija na javnoj površini, odreĎena za privremeno postavljanje kioska
(tipske kućice) koji će se postaviti:

-

na lijevoj obali rijeke Cetine, na dijelu čest. zem. 4039. k.o. Omiš,
pored prvog (1.) tunela (stara cesta) max. dim. 4,0 m x 3,0 m,
namjena: pruţanje jednostavnih ugostiteljskih usluga,
početna cijena lokacije: 8.000,00 kn

II
Javna površina daje se na korištenje za razdoblje od 1. listopada 2013. godine do 1. listopada
2014. godine.
II
Sudionici natječaju mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete
za obavljanje navedenih djelatnosti i fizičke osobe koje su podnijele prijavu za upis u obrtni
registar za obavljanje navedenih djelatnosti.
III
Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadrţavati:
- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (naziv ponuditelja, OIB i točnu
adresu ponuditelja),
- namjenu, odnosno djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati;
- ponuĎenu cijenu, izraţenu isključivo u apsolutnom iznosu u kunama
Uz ponudu, sudionici natječaja duţni su dostaviti:
1. dokaz o uplaćenoj jamčevini ;
2. preslik rješenja o upisu u sudski registar ako je natjecatelj pravna osoba,
3. preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti (obrtnica) i preslik osobne iskaznice ako je
natjecatelj osoba koja ima otvoren obrt;
4. preslik prijave za upis u obrtni registar ne stariju od mjesec dana od dana objave
natječaja i preslik osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba u postupku
otvaranja obrta;
5. pravovaljani dokaz vezano za točku VI natječaja;
6. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja;
7. broj računa (tekući ili ţiro) za slučaj povrata jamčevine;
8. kontakt telefon;

IV
Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene u korist Proračuna
Grada Omiša na ţiro račun Grada Omiša broj 2330003-1830000008, s pozivom na broj 68 5738
- OIB.
Jamčevina uplaćena bez poziva na broj i OIB-a smatrat će se nevaţećom.
V
Pisane ponude poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD OMIŠ, Trg kralja Tomislava 5, s naznakom (“Natječaj za javne površine”- NE
OTVARAJ) i iste, neovisno o načinu dostave, moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Omiša,
najkasnije do 24. rujna 2013. godine, u 13,00 sati.
Ponude koje stignu izvan tog roka neće se razmatrati.
Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji na dan 23. rujna 2013. godine budu imali
nepodmirenih dospjelih financijskih obveza prema Gradu Omišu.

VI
Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.
174/04) trebaju se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.
VII
Javno otvaranje ponuda odrţat će se dana 24. rujna 2013. godine u 13,00 sati, u uredu
gradonačelnika Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustovati ponuditelji ili osobe ovlaštene za zastupanje kod
pravnih osoba, kao i nositelji njihovih ovjerenih punomoći.
Zaključak o izboru najpovoljnijih ponuditelja biti će objavljen na web stranici i oglasnoj ploči
Grada Omiša dana 26. rujna 2013. godine.
VIII
Izabrani natjecatelj duţan je najkasnije do 11. listopada 2013. sklopiti Ugovor o korištenju javne
površine sa Gradom Omišom, te uplatiti razliku izmeĎu uplaćene jamčevine i najpovoljnije
ponude u javnom natječaju . U protivnom će se smatrati da je odustao od ugovora i gubi pravo
na povrat jamčevine.
Naknada za navedene javne površine plaća se jednokratno unaprijed, prilikom potpisivanja
ugovora.
Ugovoreni iznos ne sadrţi zakonom propisani porez na korištenje javne površine, već je osnovica
za utvrĎivanje poreza o čemu će rješenje donijeti Porezna uprava, Ispostava Omiš.
IX
Izabrani natjecatelj duţan je sam ishoditi sve potrebne dozvole za rad.
X
Sudionicima natječaja koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana
objavljivanja zaključka o izboru najpovoljnijih ponuda..
XI
Precizan prostor lokacije odrediti će na samoj javnoj površini predstavnik Upravnog odjela za
komunalno stambenu djelatnost, ureĎenje prostora i zaštitu okoliša.

XII
Javna površina ne moţe se dati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.
XIII
Grad Omiš zadrţava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, odnosno poništiti natječaj bez
odgovornosti prema natjecateljima.
XIV
Obavijest o natječaju objavljuje se u tisku “Slobodna Dalmacija”, a tekst natječaja na oglasnoj
ploči Grada Omiša te na internetskom portalu www. omis.hr.
XVII
Detaljne obavijesti o natječaju i lokaciji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Omišu – Upravnom
odjelu za komunalno stambenu djelatnost, ureĎenje prostora i zaštitu okoliša, Omiš, Četvrt Ţarka
Draţojevića bb.
Kontakt tel. 021/755-194 mob:099/696-90-75 fax:021 861-874
e-mail: mate.ribicic@omis.hr.

Klasa: 363-01/13-01/95
Urbroj: 2155/01-02/09-13-4

