
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 610-01/18-01/01
URBROJ: 2171/04-01/18-13
Žminj, 31. srpnja 2018.

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika Općine Žminj, KLASA: 610-01/18-01/01 URBROJ:
2171/04-01/18-12 od 26. srpnja 2018. godine, raspisuje se

NATJEČAJ ZA REDARSKE USLUGE U ŽMINJU ZA DANE ŽMINJSKE BARTULJE 24. i 25.
KOLOVOZA 2018. GODINE

I. Raspisuje se natječaj za obavljanje redarskih i zaštitarskih usluga za dane 24. i 25.
kolovoza 2018. za vrijeme održavanja Žminjske Bartulje.

II. Uvjeti natječaja za davanje u zakup javnih površina iz poglavlja I.:

1. Na natječaj se mogu javiti pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za
djelatnost koja je predmet ovog natječaja.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će prijedlog najpovoljneg
ponuditelja po kriteriju najniže ponuđene cijene.
U slučaju da dva ili više ponuđača imaju istu ponuđenu cijenu, prihvatit će se ponuda
ponuđača koji je ponudu podnio vremenski ranije.

2. Ponuda mora sadržavati podatke prema tablici u privitku i sljedeće priloge :
a) - točan naziv i adresu ponuditelja;
b) - iznos ukupne ponuđene cijene;
c) - rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost ponuditelja
d) - dokaz (uvjerenje) da su podmirene sve dospjele obveze prema Općini Žminj s
osnova svih potraživanja ne stariji od dana objave ovog natječaja. Ovo uvjerenje
izdaje Općina Žminj, Pazinska 2/G, Žminj
e) dokaz o uplati jamčevine za ozbiljnost ponude u iznosu od 3.000,00 kuna;
f) naziv banke i broj žiro računa ili drugog računa radi povrata jamčevine u slučaju
neodabira.

3. Sa ponuditeljem koji uspije u natječaju sklopit će se ugovor u roku od 5 dana od dana
objave rezultata natječaja na oglasnoj ploči Općine Žminj i njemu će se iznos
jamčevine vratiti po izvršenju usluge koja je predmet ovog natječaja.

4. Jamčevina u slučaju neodabira vratit će se ponuditeljima u roku od 5 dana od objave
rezultata natječaja.

5. Natječaj je otvoren 5 dana, računajući od dana objave na oglasnoj ploči u službenim
prostorijama Općine Žminj, Pazinska 2/G i na web stranici općine Žminj, odnosno do
07. kolovoza 2018.

6. Detaljnije informacije o uvjetima natječaja mogu se dobiti u Općini Žminj, Pazinska 2/G,
Žminj ili na tel. 846-624, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati.

7. Ponude se dostavljaju sa svim traženim dokumentima u zatvorenim omotnicama
neposredno u pisarnicu Općine Žminj, Pazinska 2/G, Žminj, ili putem pošte na adresu:



Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj, s naznakom “NATJEČAJ ZA ZAKUP
JAVNIH POVRŠINA - ŽMINJSKA BARTULJA - NE OTVARAJ”.
Otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu ovog natječaja dana
09. kolovoza 2018. u 11.00 sati u prostorijama općine Žminj uz mogućnost
prisustva ovlaštenih predstavnika svih ponuditelja.

8. Općinski načelnik Općine Žminj ima pravo poništenja objavljenog javnog natječaja u
cjelosti ili djelomično, u svakoj njegovoj fazi, bez davanja posebnog obrazloženja.

III. Sastavni dio ovog Natječaja je tablica u privitku, a isto tako u .xls formatu se može
dobiti na upit na mail procelnik@zminj.hr , te će ista biti proslijeđena zainteresiranom
ponuditelju.

OPĆINA ŽMINJ
Povjerenstvo za provedbu
natječaja

Dostaviti:
1. Na oglasnu ploču-ovdje i web stranica općine Žminj
2. Pismohrana

mailto:procelnik@zminj.hr


Privitak za izračun ponude
ŽMINJSKA BARTULJA 2018.g. PLAN REDARSKE SLUŽBE

Broj sati

PETAK
25.08

vrijeme rada -
sati 18.00-24.00 6

broj redara 2 12
cijena sata
UKUPNO

SUBOTA
26.08.

vrijeme rada 00.00-06.00 6
broj redara 2 12
cijena sata
UKUPNO
vrijeme rada 06.00-14.00 8
broj redara 6 48
cijena sata
UKUPNO
vrijeme rada 14.00-22.00 8
broj redara 6 48
cijena sata
UKUPNO
vrijeme rada 22.00-24.00 2
broj redara 4 8
cijena sata
UKUPNO

NEDJELJA
27.08.

vrijeme rada 00.00-06.00 6
broj redara 6 36
cijena sata
UKUPNO

Ukupno kn Ukupno sati 164.00
Ukupno (bez

PDV) kn

UKUPNO (sa PDV)
kn


