U ime Organizacijskog odbora 52. Križevačkog velikog Spravišča, Turistička zajednica Grada
Križevaca, Trg J.J. Strossmayera 5, 48260 Križevci (OIB 52189389184) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA
za obavljanje ugostiteljske, trgovačke djelatnosti i organizaciju zabavnih igara
za vrijeme održavanja 52. KRIŽEVAČKOG VELIKOG SPRAVIŠČA, od 7. do 9. lipnja 2019. godine.
I.
Predmet natječaja je:
Zakup javnih površina u vlasništvu Grada Križevaca, namijenjenih održavanju 52. Križevačkog velikog
Spravišča za obavljanje slijedećih djelatnosti:
• Za ugostiteljsku djelatnost:
Ulice: A.G. Matoša, Bana Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, parkiralište na Trgu J.J.
Strossmayera i Trg Antuna Nemčića
• Za trgovačku i ostale djelatnosti:
Ulice: I.Z. Dijankovečkoga, Bana Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, Mojsija Baltića, istočna
strana Trga Antuna Nemčića, Trg Bana Lackovića
• Za zabavne igre:
Na zelenim površinama Trga Bana Lackovića i na parkiralištu iznad Latina
II.
Visina zakupa
Visina zakupa za pojedine djelatnosti u vrijeme održavanja Križevačkog velikog Spravišča po m 2 i
danu iznosi:
• Za ugostiteljsku djelatnost:
45,00 kn
• Za trgovačku i ostale djelatnosti:
45,00 kn
• Za zabavne igre
10,00 kn
III.
Sadržaj ponude
Ponuditelji su u svojoj pisanoj ponudi dužni dostaviti:
1. Podatke o ponuditelju: ime i prezime, adresa prebivališta i OIB (za fizičke osobe) odnosno
naziv, sjedište i OIB (za pravne osobe);
2. Lokaciju i veličinu prostora na koji se ponuda podnosi;
3. Način korištenja prostora i vrstu djelatnosti koja se planira obavljati.
Pisane ponude podnose se osobno u Turistički ured - Turistička zajednica Grada Križevaca, Trg J.J.
Strossmayera 5, Križevci, na e-mail: tz@krizevci.hr ili na fax 048/681-199.
IV.
Rok za podnošenje ponude
Rok za podnošenje ponuda je 3. lipnja 2019., odnosno do zauzeća svih slobodnih površina.
V. Prostor se daje u zakup sposobnim ponuditeljima, redoslijedom prijave na natječaj. Sposobni
ponuditelj je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za pojedinu djelatnost, koja nema financijskih
obaveza prema Turističkoj zajednici Grada Križevaca i koja je uplatila iznos zakupa.
VI. Organizator dodjeljuje javnu površinu na privremeno korištenje za vrijeme manifestacije
Križevačko veliko Spravišče redoslijedom prijave na natječaj. Minimalno sudjelovanje na
manifestaciji je dva dana. Minimalna veličina zakupljenog prostora je 3m2.
VII. Rok za plaćanje mjestovine je 6. lipnja 2019. godine. Izlagači koji ne izvrše uplatu neće moći
sudjelovati na manifestaciji.
NAPOMENA: Sve informacije u vezi ovog Javnog natječaja se mogu dobiti u Turističkoj zajednici
grada Križevaca na tel: 048/681-199 ili 091/581 9613 ili na e-mail: tz@krizevci.hr

