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GRAD METKOVIĆ, kao organizator „METKOVSKOG LJETA 2013.“ (u daljnjem 
tekstu LJETO 2013.) dana 2. srpnja. 2013. godine objavljuje 

 
N A T J E Č A J 

ZA IZBOR ZAKUPNIKA ZA USLUŽIVANJE PIĆA TIJEKOM TRAJANJA 
„METKOVSKOG LJETA 2013.“ 
u razdoblju od 5. 7. do 31. 8. 2013. 

 
 
Pozivaju se fizičke (obrtnici) i pravne osobe na podnošenje ponude za pružanje usluga 
obavljanja ugostiteljske djelatnosti - posluživanje pića. 
 
PREDMET NATJEČAJA 
Predmet natječaja je pružanje usluga iz ugostiteljske djelatnosti (posluživanje piva i 
bezalkoholnog pića) posjetiteljima LJETA 2013.  
Zakupnik ima pravo usluživati pivo i bezalkoholno piće prigodom javnih događanja koje 
organizira Grad Metković u suradnji sa Gradskim kulturnim središtem – Metković u 
sljedećim terminima i mjestima:  

- Glas Neretve (5. 07. 2013.) – u prostoru Ljetne scene GKS-a, S. Radića 1 
- Večer šansone „S Predolca spušta se večer“ (14. 7. 2013.) – Dvorište obitelji 

Barbir, Skale I 
- Cipolijada (18. 7. 2013.) – Trg kralja Tomislava 
- Koncert grupe Slatka tajna (19. 7. 2013.) – Trg kralja Tomislava 
- Koncert simfonijskog puhačkog orkestra OSRH (23. 7. 2013.) – Trg kralja 

Tomislava 
- Večer šansone Darko Matičević i Luko Paljetak (28. 7. 2013.) – Dvorište obitelji 

Barbir, Skale I 
- Filmska večer (31. 7. 2013.) – Dvorište obitelji Barbir, Skale I 
- Filmska večer (1. 8. 2013.) – Dvorište obitelji Barbir, Skale I 
- Koncert rock-glazbe (8. 8. 2013.) – Košarkaško igralište iza Gimnazije 
- Koncert elektronske glazbe (9. 8. 2013.) – Košarkaško igralište iza Gimnazije 
- Koncert  Tereze Gabrić (28. 8. 2013.) – Dvorište obitelji Barbir, Skale I 

Vrijeme kada je dozvoljeno obavljati predmetnu djelatnost je 1 sat prije, za vrijeme i 1 sat 
nakon navedenih događaja. 
Početna cijena zakupa je 10.000,00 kn (za sva događanja). 
Zakupodavac će osigurati da predmetne površine raspolažu priključkom za električnu 
energiju. 



Zakupnik je dužan poštivati sve zakonske propise i propisane standarde za obavljanje 
svoje djelatnosti, i dužan je o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja 
nadležnih tijela za obavljanje svoje djelatnosti na prostoru zakupa. 
 
SUDJELOVANJE PONUDITELJA 
Na predmetni natječaj mogu se javiti fizičke (obrtnici) i pravne osobe sa sjedištem 
odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, registrirani za obavljanje predmetne 
ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti. 
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta Natječaja i važećih odnosnih 
odluka Grada Metkovića. 
Natjecatelji čije ponude nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, odnosno koji ne 
ispunjavaju uvjete iz Natječaja, neće se uzeti u razmatranje, a sudionik natječaja o tome 
neće biti povratno obaviješten. 
 
PODNOŠENJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 
Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati: 
- osnovne podatke o podnositelju: naziv, ime i prezime odgovorne osobe ili vlasnika 
obrta, adresa, tel/fax, e-mail adresa i OIB; 
- izvadak o registraciji iz odgovarajućeg registra ili obrtnica iz koje je vidljivo da je 
ponuditelj registriran za djelatnost za koju se natječe; 
- detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta pića s prijedlogom 
ugostiteljske ponude); 
- iznos ponuđenog natječajnog poreza za predmetno korištenje (najmanje u visini 
početnog natječajnog poreza); 
- izjavu o prihvaćanju ekskluzivne prodaje piva i bezalkoholnih pića za djelatnosti 
ugostiteljstva, kao i izgled štanda; 
- ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja, te ovjerena pečatom. 
Natječajna dokumentacija se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na 
adresu: 
Grad Metković, S. Radića 1, 20350 Metković – n/r Milan Kapović s 
naznakom “NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA USLUŽIVANJE PIĆA ZA METKOVSKO 
LJETO 2013.” 
Krajnji rok za podnošenje natječajne dokumentacije je 5. 7. 2013. do 12 sati bez obzira 
da li je poslana putem pošte, dostavne službe ili donesena osobno. 
 
KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ODLUKA 
Kao najpovoljnija ponuda utvrditi će se pravovaljana i potpuna ponuda (prema gore 
navedenim uvjetima), a po redoslijedu slijedećih kriterija: 
1. visina ponuđene cijene (zastupljeno 80% u donošenju odluke o izboru), 
2. period vremena prebivališta ili sjedišta fizičke ili pravne osobe na području Grada 
Metkovića (zastupljeno 10% u donošenju odluke o izboru), 
3. interes Grada za određenim ponudom (zastupljeno 10% u donošenju odluke o izboru). 
Kriterij interesa za određenom ponudom utvrđuje Grad Metković te je isti ovlašten 
poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično i ne izabrati najpovoljnijeg 
ponuditelja bez obveze obrazlaganja takve odluke. 
Postupak odabira provest će se bez javnog otvaranja ponuda. 



Odluka o odabiru ponuditelja donosi se prema utvrđenim kriterijima. 
Odluka o odabiru ponuditelja objavit će se na web stranicama grada Metkovića 
www.metkovic.hr. 
Protiv donesene odluke nijedan od sudionika natječaja ili treća osoba neće imati 
mogućnost pravnog lijeka. 
Po objavi odluke o prihvaćanju izabrani ponuditelj dužn je potvrditi svoj zakup, a u 
slučaju odustajanja Grad Metković će po slobodnoj ocjeni odabrati i pozvati nekog 
drugog sudionika natječaja ili neku treću osobu. 
 
UVJETI KORIŠTENJA 
Odabirom na natječaju, ponuditelj se obvezuje: 
- uplatiti ponuđeni iznos prije početka korištenja zakupa na IBAN i žiro račun Grada 
Metkovića nakon sklapanja ugovora; 
- ne puštati vlastitu glazbu za vrijeme trajanja programa; 
- održavati čistoću predmetne lokacije; 
- sav otpad oko i unutar štanda potrebno je ukloniti svakog termina i mjesta zakupa do 
7.00 sati radi pometanja i čišćenja ulica (kontejner se uklanja nakon 7.00 sati); 
- štand postaviti najkasnije do 1 sat prije događaja. a isti ukloniti najkasnije do 1 sat 
nakon događaja; 
- pridržavati se odredbi javnog reda i mira, kao i ostalih važećih odnosnih odluka Grada 
Metkovića. 
Ovaj Natječaj će se objaviti na web stranicama Grada Metkovića www.metkovic.hr. 
 
GRAD METKOVIĆ 
 
 


