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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
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Gradonačelnik je 7. siječnja 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se ponuda trgovačkog društva "Jadrankin sjaj“ j.d.o.o. Zenki 19, Adamovec
Zagreb za zakup skloništa osnovne zaštite u Rijeci, Jelićeva 15, površine 50 m2, po cijeni od 1,50
€/m2, za obavljanje djelatnosti skladištenja robe.
2. Daje se suglasnost Odjelu za gradsku samoupravu i upravu da s odabranim
ponuditeljem iz točke 1. ovog zaključka sklopi odgovarajući ugovor o zakupu skloništa.
3. Zadužuje se Odjel za gradsku samoupravu i upravu da o sklopljenom ugovoru, u roku od
osam (8) dana od dana sklapanja, izvijesti Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne
zaštite Rijeka.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća,
Gorana Šarića, Vinka Randića
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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O b r a z l o ž e nj e
Odabira najpovoljnijih ponuda za davanje u zakup javnih tunelskih skloništa i skloništa
osnovne zaštite u miru
Na temelju odredbe članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa i
skloništa osnovne zaštite u miru (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09),
Odjel za gradsku samoupravu i upravu objavio je obavijest o natječaju u “Novom listu” dana
04.12.2019. godine, a tekst natječaja na web stranici Grada Rijeke.
Natječajem je bilo obuhvaćeno ukupno osam skloništa osnovne zaštite i deset javnih
tunelskih skloništa na području grada Rijeke.
U otvorenom roku, do 19.12.2019. godine, pristigla je jedna (1) ponuda, i to:
1. Za sklonište osnovne zaštite u Rijeci, Jelićeva 15, broj skloništa 2, ponudu je dostavilo:
- trgovačko društvo "Jadrankin sjaj“ j.d.o.o. Zenki 19, Adamovec (Grad Zagreb), za zakup
50 m2, po cijeni od 1,50 €/m2 .
Uvjetima i postupkom javnog natječaja za davanje u zakup skloništa određeno je da pisana prijava
za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:






izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili
izvadak iz sudskog registra, iz kojega mora biti vidljivo da je pravna osoba
registrirana za djelatnost koja će se obavljati u skloništu;
presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;
original ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje ostvarivanje prava
prvenstva na natječaju sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja
iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
potvrdu Porezne uprave o stanju duga kojom dokazuju da su ispunili obveze
plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje, i
dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu.

Povjerenstvo je nakon analize dostavljenih ponuda utvrdilo da su svi ponuditelji dostavili
pravovaljane i cjelovite ponude, odnosno kako slijedi:
1. Za sklonište osnovne zaštite u Rijeci, Jelićeva 15, broj skloništa 2:
- trgovačko društvo "Jadrankin sjaj“ j.d.o.o. Zenki 19, Adamovec (Grad Zagreb) za zakup 50
m2, po cijeni od 1,50 €/m2 ;
S obzirom na navedeno, Povjerenstvo predlaže da Gradonačelnik Grada Rijeke
donese slijedeći

Z A K LJ U Č A K
1. Prihvaća se ponuda trgovačkog društva "Jadrankin sjaj“ j.d.o.o. Zenki 19, Adamovec
(Grad Zagreb), za zakup skloništa osnovne zaštite u Rijeci, Jelićeva 15, površine 50 m2, po cijeni
od 1,50 €/m2, za obavljanje djelatnosti skladištenja robe.
2. Daje se suglasnost Odjelu za gradsku samoupravu i upravu da s odabranim
ponuditeljem iz točke 1. ovoga Zaključka sklopi odgovarajuće ugovore o zakupu skloništa.
3. Zadužuje se Odjel za gradsku samoupravu i upravu da o sklopljenim ugovorima u roku
od osam (8) dana od dana sklapanja, izvijesti Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne
zaštite Rijeka.

