„Narodne novine” Oglasni dio, br. 32/10, od 12.ožujka 2010. godine
Klasa: 363-02/10-01
Urbroj: 2182/05-03/10-422 (273)
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) te članka 18.
Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08.), članka 2. Odluke o
koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 7/98.), članka 39. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik
Šibensko--kninske županije broj 11//09. i 14/09. ispr.) te Odluke Općinskog vijeće
Općine Tisno od 27. siječnja 2010., načelnik Općine Tisno objavljuje
OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
tržnica na malo u Jezerima, Betini i Tisnom, te ribarnice u Tisnom.
1. Davatelj koncesije: Općina Tisno, adresa: Uska ulica 1, 22 240 Tisno, telefon:
(022) 439-262, telefaks: (022) 439-260, e-pošta: opcina.tisno@si.htnet.hr
2. Predmet koncesije: održavanje tržnica na malo u Jezerima i Betini te ribarnice u
Tisnom, što podrazumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na
zemljištu u vlasništvu Općine Tisno u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju
usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.
3. Mjesto izvršenja radova: područje općine Tisno
4. Rok trajanja koncesije: 4 godine
5. Početna godišnja naknada za koncesiju iznosi za tržnicu u Jezerima: 15 000,00 kn
Početna godišnja naknada za koncesiju iznosi za tržnicu u Betini: 15 000,00 kn
Početna godišnja naknada za koncesiju iznosi za tržnicu u Tisnom: 7 200,00 kn
Početna godišnja naknada za koncesiju iznosi za ribarnicu u Tisnom: 6 000,00 kn
6. Rok za predaju ponuda: 15 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije
u Narodnim novinama
7. Pravo natjecanja imaju ovlaštene pravne i fizičke osobe koje pravovremeno dostave
pisane ponude i dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje komunalnih djelatnosti.
8. Adresa na koju se dostavljaju ponude: Uska ulica 1, 22 240 Tisno
Ponude se šalju preporučenom pošiljkom ili predaju neposredno u pisarnicu Općine
Tisno, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: »Ponuda za koncesiju za održavanje
tržnica na malo na području općine Tisno – ne otvaraj.«

9. Jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično
pismo
10. Korisnik koncesije može biti pravna ili fizička osoba s registriranom djelatnošću.
11. Ponuda za koncesiju mora sadržavati:
a) osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu, naziv, točnu
adresu, matični broj i OIB ponuditelja,
b) ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje:
– da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom koncesije,
– da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak
– da se ne nalazi u postupku likvidacije
– da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
Izdavatelj ovog dokaza je nadležni trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo
nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenom presliku, a ne smije biti stariji od 6
mjeseci od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.
c) dokaz o financijskoj sposobnosti BON 1 i BON 2 za pravne osobe, (BON 2 za
fizičke osobe), ne stariji od 30 dana, u izvorniku ili ovjerenom presliku
d) potvrdu porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima, ne stariju od 30
dana, u izvorniku ili ovjerenom presliku
e) dokazi o odgovarajućoj kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za obavljanje
predmetne djelatnosti
f) dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog
subjekta nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih
kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u
gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba
položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u
gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca odnosno
odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokaz se dostavlja u obliku izjave s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, pri
čemu izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za
gospodarski subjekt. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenom presliku, a ne smije
biti stariji od 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim
novinama

g) ponuđeni iznos godišnje koncesijske naknade izražen u kunama,
12. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
– kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, jamstva)
– sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije
i za kvalitetno osiguranje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o
koncesijama,
– cijena,
– estetske, funkcionalne i ekološke osobine,
– operativni troškovi i ekonomičnost.
13. Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Općine Tisno u roku od 15
dana od dana proteka roka natječaja. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji
ili njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet predočenja pismenog dokaza o ovlasti.
O danu otvaranja ponuda ponuditelji će biti pravovremeno obaviješteni.
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda dostavit će se svim ponuditeljima u roku od 10
dana od donošenja.
Nepotpune ponude i one zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.
14. Odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Tisno, koje može
donijeti i odluku da se ne izabere nijedna ponuda pristigla na natječaj te ga može i
poništiti.
Na temelju odluke o dodjeli koncesije, načelnik Općine Tisno sklapa ugovore s
izabranim korisnicima koncesije.
15. Ugovor o koncesiji regulirat će sva ostala prava i obveze obiju ugovornih strana.
Ugovorne strane dužne su sklopiti ugovor u roku od 15 dana od primitka obavijesti o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako u tom roku izabrani ponuditelj ne pristupi
zaključenju ugovora, prihvaća se ponuda sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.
Prije potpisivanja ugovora o dodjeli koncesije, izabrani ponuditelj će dati izjavu da
prihvaća tržni red koji donosi Općinsko vijeće Općine Tisno, a koji pobliže određuje
uvjete i način pružanja tržišnih usluga i obavljanja trgovine na malo na prodajnom
prostoru tržnice, a mora sadržavati: tržničke lokacije, uvjete i način pružanja i
korištenja tržnih usluga koji uključuje i cijenu zakupa stolova, pravila ponašanja,
zdravstveno i sanitarne tehničke uvjete i radno vrijeme.
16. Žalba protiv odluke izjavljuje se Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave,
Kneza Mutimira 5/I, 10 000 Zagreb, a predaje davatelju koncesije preporučenom
pošiljkom ili predaje neposredno u pisarnicu Općine Tisno, na adresi Uska ulica 1, 22

240 Tisno, u roku od 3 dana računajući od primitka odluke, sukladno odredbama
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07. i 125/08.).
Općina
Tisno

