*P/2055120*

KLASA: 330-05/19-01/149
URBROJ: 2181/01-09-02/19-19-8
Split, 5. lipnja 2019. godine
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),
članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10,
18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18), članka 19. Pravilnika o provedbi postupaka
jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/17) i Zaključka o davanju
ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović Tomaš za obavljanje
dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 1/18 i 49/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 5. lipnja 2019.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave
dobave i ugradnje detektorskih vrata u zgradi Gradske uprave
1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i
provedbu postupka nabave dobave i ugradnje detektorskih vrata u zgradi Gradske
uprave u sastavu Marijana Kirevski i Zorana Šimundić-Bendić, te se odabire ponuda
ponuditelja Nomadis d.o.o., OIB: 92963223473, Starše 31 iz Starše, Republika
Slovenija, s cijenom od 40.070,00 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključit će se ugovor po
objavi ovog Zaključka na internetskim stranicama Naručitelja budući žalba nije
dopuštena.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling/Odsjek za javnu
nabavu za realizaciju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“ i na internetskim
stranicama Naručitelja.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović Tomaš

DOSTAVITI:
1. Članovima stručnog povjerenstva Naručitelja, svima
2. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling/Odsjek za javnu nabavu, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/2055109*

KLASA: 940-06/19-01/272
URBROJ: 2181/01-09-02/19-19-4
Split, 5. lipnja 2019. godine
Na temelju članka 52. („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13,
39/13, 46/13 - pročišćeni tekst i 11/18) i članka 21. stavak 2. Odluke o davanju u zakup
javnih površina u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih
naprava i dr. („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 53/13, 21/14, 2/15, 36/15, 15/16, 10/16 ispravak, 25/16 - pročišćeni tekst, 16/18 i 31/18 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada
Splita dana 5. lipnja 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine Marmontova ulica
(vrh i dno ulice), Mostu nezavisnih lista
1. Grad Split daje u zakup neposrednom dodjelom javnu površinu, Marmontova ulica
(vrh i dno ulice) zona 2, Mostu nezavisnih lista, za postavljanje info pulta-štanda,
ukupne površine 0,50 m², u svrhu provođenja aktivnost i vezanih uz izbore za članove
EU parlamenta Republike Hrvatske 2019.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se uz novčanu naknadu. Visina zakupnine
za postavljanje pokretne naprave-info pulta-štanda ukupne površine 0,50 m², zona 2,
iznosi 150,00 kn dnevno po m² što ukupno iznosi 900,00 kn za dane 27. travnja, 29.
travnja, 3. svibnja, 4. svibnja, 6. svibnja, 10. svibnja, 11. svibnja, 13. svibnja, 17.
svibnja, 18. svibnja, 20. svibnja, 24. svibnja 2019. godine u vremenu od 09:00 do
12:00 sati i od 16:00 do 20:00 sati, sukladno Rješenju o određivanju visine
zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 54/13, 1/14, 19/14 i 47/15).
3. Zakupnik je dužan s Gradom Splitom sklopiti Ugovor o zakupu javne površine za
dodijeljenu lokaciju temeljem ovog Zaključka.
4. Zakupnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i građevinskih radova zatraži
Grad Split.
5. Zakupnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu. Ukoliko zakupnik koristi javnu površinu protivno ovom
Zaključku isti će se ukinuti. Ukoliko se ošteti javna površina odgovornost i troškove
sanacije iste će snositi zakupnik.
6. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Andro Krstulović Opara

DOSTAVITI:
1. Mostu nezavisnih lista, Gradska koordinacija Grada Splita, Bihaćka 2a, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
pročelniku Damiru Ordulju, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Esmi
Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

