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ГРАД ЛОЗНИЦА-Градска управа
НАЧЕЛНИК
Број: 786/2019-III1
Датум: 04.06.2019.године
Лозница
На основу члана 11а Одлуке о постављању монтажних објекта на површинама јавне намене
на подручју града Лознице („Службени лист града Лозница“, број 10/18), ситуационог плана локација
за заузеће јавне површине у оквиру Спортско рекреативног комплекса „Базени“ број 353-1сл/2008-V
од 30.06.2008. године, начелник Градске управе града Лознице расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
за доделу локација ради постављања конзерватора за сладолед
Расписује се јавни оглас за доделу локација у оквиру Спортско рекреативног комплекса
„Базени“ ради постављања конзерватора за сладолед површине 1,5 м2 и то на две локације:
- локација број 1. за коју је утврђена почетна цена у износу од 125.000,00 динара;
- локација број 2. за коју је утврђена почетна цена у износу од 80.000,00 динара.
У постављеним конзерваторима се мора налазити индустријски упакован сладолед.
ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА
Понуду за учешће могу поднети сва физичка и правна лица.
Понуда физичког лица треба да садржи:
1. ознаку локације на коју се понуда односи;
2. има и презиме понуђача;
3. адреса, јединствен матични број грађана и потпис;
4. изјаву о прихватању услова огласа;
5. цену, односно висину закупнине за локацију;
6. доказ о уплаћеном депозиту (20% од почетног износа);
7. број рачуна за враћање уплаћеног депозита.
Понуда правног лица треба да садржи:
1. ознаку локације на коју се понуда односи;
2. назив фирме, матични број и ПИБ;
3. име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис;
4. фотокопију Решења о регистрацији АПР, односно другог одговарајућег регистра;
5. цену, односно висину закупнине за локацију;
6. доказ о уплаћеном депозиту (20% од почетног износа);
7. број рачуна за враћање уплаћеног депозита.
1. Понуда за учешће у Огласу подноси се у писменој форми у прописно затвореној коверти са
видљивом назнаком на коју локацију се односи, препоручено или непосредно на адресу: Начелник
Градске управе града Лознице, са назнаком „понуда – не отварати“.
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Понуђени износ закупнине мора
бити изражен у динарском износу који може
бити исти или већи од почетног износа закупнине утврђеног Одлуком о расписивању јавног огласа за
прикупљање понуда ради давања у закуп грађевинског земљишта.
Неблаговремена, односно неуредна понуда ће се одбацити.
Понуда ће се сматрати неблаговременом у случају да је поднета по истеку рока означеног у
јавном огласу за подношење понуда.
Неуредном се сматра понуда која је поднета у отвореној коверти или код које на самој
коверти није видљиво означено на коју се појединачну локацију понуда односи, односно која не
садржи све потребне податке и уредна захтевана документа из става 1. и 2. општих услова огласа,
односно понуда код које износ понуђене закупнине је изражен у процентима или је нижи од почетног
износа закупнине и сл.
2. Као најповољнији учесници сматрају се они учесници на огласу који понуде највиши износ
закупнине.
3. Закупци морају одмах уплатити излицитирани износ закупнине за локацију а најкасније 7
дана од дана отварања понуда а по добијању услова из Одељења за планирање и изградњу Градске
управе града Лознице морају платити локалну комуналну таксу за коришћење јавне површине.
4. Рок за подношење понуда траје почев од 07.06.2019. до 14.06.2019. године до 1000 часова.
Отварање понуда обавиће се дана 14.06.2019. године у 1100 часова у просторијама Градске
управе града Лознице, канцеларија број 15.
5. Потписивање Уговора о закупу земљишта са најповољнијим понуђачем ће се обавити и
просторијама Градске управе града Лознице, дана 17.06.2019. године у 1200 часова.
6. Ближа обавештења у вези огласа, шематских приказа локација и сл. могу се добити у
просторијама Градске управе града Лознице у времену од 0800-1500 часова или на број телефона
015/879-229.
7. Понуђачи морају обезбедити за време летње купалишне сезоне за потребе гостију, односно
корисника услуга, отвореног купалишта Установе за физичку културу „Лагатор“ Лозница, у виду
права коришћења без накнаде:
- сунцобране минималних димензија 3х3 - 5 комада
- сунцобране минималног пречника 1м - 15 комада
- лежаљке за плажу
- 20 комада
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ГРАДСКЕ УПРАВЕ
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