Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br.
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 ,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
Općinski načelnik Općine Lovran raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup javne površine Općine Lovran za organiziranje sajma robe široke potrošnje
PREDMET NATJEČAJA
1. Zakup javne površine u Lovranu na parkiralištu kod "Stolar"-a i ispod "Konzum"-a, radi
organiziranja sajma robe široke potrošnje (davanjem zakupljene površine u podzakup za postavu
naprava i štandova) i to svaku treću subotu u mjesecu, u razdoblju od siječnja 2017. godine do 31.
prosinca 2018. godine, izuzev ljetnih mjeseci-srpanj i kolovoz, sa time da će se vrijeme održavanja
sajmova u listopadu, za vrijeme "Marunade", naknadno utvrditi.
2. Početna cijena za zakup javnih površina pod 1. iznosi 4.600,00 kn mjesečno po sajmu.
ROK DAVANJA U ZAKUP
Ugovor se zaključuje za razdoblje siječanj 2017. do 31. prosinca 2018.
PONUDE
1. Zainteresirani ponuđači mogu podići uvjete natječaja, popis priloga na ponudu, kriterij za odabir,
raspored korištenja javne površine za postavu prodajnih štandova i naprava, prometno rješenje i
prijedlog ugovora o zakupu javne površine u Odsjeku za stambeno-komunalni sustav Općine Lovran
(soba 6) Lovran, Šet. m. Tita 41 ili na tel. 051 291-045, fax 051 294-862, e-mail:
opcina.lovran@ri.ht.hr , radnim danom (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak) od 08,30 do 11,30 sati,
te utorkom od 13,00 do 17,00 sati.
2. Ponude trebaju biti dostavljene u zatvorenoj koverti, putem pošte preporučeno ili osobno na adresu:
OPĆINA LOVRAN, Šet. m. Tita 41/I, 51415 - LOVRAN, sa naznakom: "natječaj-zakup javne
površine -sajam - ne otvaraj", zaključno do 13,00 sati dana 28. prosinca 2016.g. kada će se u
vijećnici Općine Lovran, u Lovranu, Šet.m. Tita br. 41/1, održati javno otvaranje pristiglih
ponuda. Naknadno zaprimljene ponude neće se razmatrati.
GARANTNI POLOG
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene uplaćeni garantni polog se vraća u roku od 8 dana od dana
zaključenja natječaja.
Ponuditeljima koji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu, garantni polog se ne vraća.
Ponuditelju koji sklopi ugovor o zakupu garantni polog se uračunava u zakupninu.
UGOVOR
S najpovoljnijim ponuđačem sklopit će se ugovor o zakupu javne površine, kojim će se regulirati
međusobna prava i obaveze.
Rok za sklapanje ugovora je 15 dana od dana donošenja odluke o prihvaćanju najpovoljnijeg
ponuditelja.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN

