MESTNA OBČINA LJUBLJANA
objavlja na podlagi 6. in 12. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
(Ur.l.RS, št. 90/99, 108/03 in 73/04)
JAVNI

RAZPIS

za izbiro uporabnika javnih površin za peko oziroma praženje mandljev ter njihovo prodajo
za obdobje od 13.3.2007 do 30.4.2007 na naslednjih lokacijah:
Prešernov trg, nasproti gostinskega vrta pri Tromostovju,
Kongresni trg, v parku nasproti Kazine,
Cankarjevo nabrežje nasproti Mačka.
Peka oziroma praženje mandljev ter njihova prodaja bo dovoljena le v tipskih uticah MOL za peko kostanja, ki so
v lasti Mestne občine Ljubljana in so postavljene na lokacijah iz tega razpisa.
Ponudba mora vsebovati:
• potrdilo o registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti iz tega razpisa ali potrdilo o priglasitvi
osebnega dopolnilnega dela, ki ga zasebniku izda pristojni organ Upravne enote Republike Slovenije,
• potrdilo o zdravstvenem pregledu za osebe ponudnika, ki delajo v proizvodnji ali prometu z živili in
bodo izvajale prodajo,
• identifikacijsko (davčno) številko ponudnika,
• navedbo višine enkratnega nadomestila za rabo javne površine v EUR, ki jo je uporabnik pripravljen
ponuditi za uporabo javne površine.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje enkratno nadomestilo za rabo javne površine (10 točk) ,
ki pa ne sme biti nižje od 600,00 EUR.
Komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki bo ponudil najvišje enkratno nadomestilo dodelila
10 točk, ostalim ponudnikom z nižjim nadomestilom za isto lokacijo pa število točk po naslednji formuli:
A = (X / Y) x 10

A ……število točk za merilo najvišje enkratno nadomestilo
X …… višina enkratnega nadomestila posameznega ponudnika (SIT)
Y …… najvišje enkratno nadomestilo (SIT)

Za posamezno lokacijo bo izbran tisti ponudnik, ki doseže najvišje število točk.
Izbrani ponudnik bo moral plačati tudi najemnino za utico v višini 210,00 EUR za celotno obdobje njene rabe.
Izbranim ponudnikom bo izdano dovoljenje za uporabo javne površine v skladu z Odlokom o posebni in
podrejeni rabi.
Ponudbe morajo prispeti do vključno torka 6.3.2007 do 9.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Ljubljana, Trg MDB 7, vložišče soba 7, z oznako
“JAVNI RAZPIS - PRODAJA MANDLJEV - NE ODPIRAJ”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo dne 6.3.2007 ob 10.00 uri, v mali sejni sobi ( v kleti) Oddelka za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana.
Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane skladno z Odlokom o posebni in
podrejeni rabi javnih površin.
O izidu javnega razpisa bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 6 (šestih) dni po odpiranju ponudb.
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