Općina Mošćenička Draga objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
Predmet natječaja:
Upravljanje JAVNIM SANITARIJAMA U MOŠĆENIČKOJ DRAGI i BRSEČU, i to:
- I. plaža s početnim mjesečnim iznosom naknade od 350,00 kuna,
- Sv. Ivan s početnim mjesečnim iznosom naknade od 150,00 kuna,
- plaža Klančac u Brseču s početnim mjesečnim iznosom naknade od
150,00 kuna,
Opći uvjeti:
- za I. plažu ugovor se zaključuje za razdoblje od 10. svibnja do 30. rujna
2019. godine, a za plažu Sv. Ivan i plažu Klančac za razdoblje od 01. lipnja
do 30. rujna 2019. godine
- javne sanitarije moraju biti otvorene svakodnevno, od 08,00 do 20,00 sati,
- javne sanitarije moraju biti higijenski ispravne, opremljene toaletnim papirom i
sapunom, a okoliš objekta čist i uredan,
- u javnim sanitarijama i oko njih zabranjeno je skladištenje razne robe i
predmeta,
- ponuđač snosi trošak nabave sanitarnog potrošnog materijala, te trošak
popravka uređaja na kojima zbog nepažnje i lošeg upravljanja nastane šteta.
Ponude moraju sadržavati:
1. osobne podatke ponuditelja (ime i prezime, OIB, naziv obrta ili tvrtke s
adresom)
2. rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda ili presliku obrtnice iz
kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti na koju
se natječaj odnosi
3. ponudbeni mjesečni iznos naknade za obavljanje poslova iz natječaja, za
svaki objekt posebno,
4. uvjerenje o plaćenim svim obvezama za koje evidenciju vodi Porezna
uprava, ne starije od 30 dana
5. izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja
Pisane ponude dostavljaju se poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici
na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, 51417 Mošćenička Draga s
naznakom „ZA NATJEČAJ – UPRAVLJANJE JAVNIM SANITARIJAMA“. Ponude
moraju biti zaprimljene u Općini Mošćenička Draga do 07. svibnja 2019. u 14,00 sati.
Nepotpune i zakašnjele ponude, kao i ponude osoba koje imaju nepodmirene obveze za
koje evidenciju vodi Porezna uprava i Općina Mošćenička Draga neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda je 08. svibnja 2019. u 12,30 sati u prostorijama Općine
Mošćenička Draga.

Općina Mošćenička Draga zadržava pravo poništenja natječaja.

Za sve informacije obratiti se u Općinu Mošćenička Draga, tel. 737-621 ili
putem e-maila: info@moscenicka-draga.hr
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
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M. Draga, 26. travnja 2019.

