MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 LJUBLJANA
objavlja na podlagi 6. in 12. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
(Ur. l. RS, št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)
JAVNI RAZPIS
za izbiro uporabnikov javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja na naslednjih
lokacijah:
1. Cankarjevo nabrežje, nasproti stavbe Cankarjevo nabrežje 21 ob stopnicah k Ljubljanici (tipska utica
MOL)
2. Kongresni trg, v parku nasproti Kazine (tipska utica MOL)
3. Novi trg, blizu Zlate ladjice ob ograji Ljubljanice ob stojalih za kolesa (tipska utica MOL)
4. Slovenska cesta, ob križišču z Erjavčevo, nasproti Drame (tipska utica MOL)
5. Miklošičeva cesta, v parku pred sodiščem (tipska utica MOL)
6. Dunajska cesta, ob postaji LPP pred stavbo »Lesnina«
7. Celovška cesta, ob postaji LPP pred Halo Tivoli
8. Zaloška cesta, nasproti Tržnice Moste ob Cvetličarni Eli
9. Nove Fužine, ob postaji LPP Preglov trg
10. Trubarjeva, ob križišču z Resljevo ob parku
11. Levstikov trg, med drevesi nasproti stavbe Levstikov trg 7
12. Ob tržnici Koseze
Ponudnik lahko kandidira za več lokacij, vendar morajo biti ponudbe ločene in sicer za vsako lokacijo
posebej.
Javne površine se oddajo za čas od 15.10.2008 do 15.2.2009.
Ponudbi je treba priložiti:
• identifikacijsko številko ( davčna številka )
• potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti iz razpisa ali potrdilo o priglasitvi osebnega dopolnilnega
dela, ki ga zasebniku izda pristojni organ Upravne enote Republike Slovenije,
• potrdilo o posebnem zdravstvenem pregledu za osebe, ki delajo v proizvodnji ali prometu živil,
• navedbo višine enkratnega nadomestila za uporabo javne površine v evrih, ki jo je uporabnik pripravljen
ponuditi za uporabo javne površine, ki pa ne sme biti nižja od:
za lokacijo pod zaporedno številko 1.
za lokacijo pod zaporedno številko 2.
za lokacijo pod zaporedno številko 3.
.
za lokacije pod zaporedno številko od 4. do 12.

3.000,00 EUR
2.000,00 EUR
1.000,00 EUR
200,00 EUR

Uporabnik bo za posebno rabo javne površine plačal občinsko takso v skladu z Odlokom o posebni in
podrejeni rabi javnih površin.
Merilo za izbiro uporabnika javne površine je najvišje enkratno nadomestilo. Za posamezno lokacijo bo
izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišje enkratno nadomestilo. V primeru, da bosta dva ponudnika
ponudila isto višino enkratnega nadomestila za eno lokacijo, bo naročnik izvedel pogajanja.
Na lokacijah, kjer niso predvidene tipske utice, mora ponudnik postaviti svojo utico. Utice ponudnikov
morajo izpolnjevati naslednje kriterije: Velikost utic mora biti 2m x 2m, biti morajo lesene in sveže
pobarvane s temno zeleno barvo. Streha mora biti pokrita s strešno lepenko ali pločevino in imeti napušč
širok ob straneh 15 cm, spredaj pa najmanj 60 cm.
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Ponudbe morajo prispeti do vključno petka 10. oktobra 2008 do 9.30 ure na naslov: MESTNA OBČINA
LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000
LJUBLJANA, z oznako "JAVNI RAZPIS - KOSTANJ" NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja.
Javno odpiranje ponudb bo v petek, 10. oktobra 2008 ob 10.00 uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, II. nad., v sejni
sobi 208.
Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane po merilu javnega razpisa in
Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
Ponudnikom bodo izdane odločbe v roku 5 dni po izbiri.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

2

