ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Priko 64, 51550 Mali Lošinj

tel. +385 (0)51 232 020, fax. +385 (0)51 520 309,

web: www.luckauprava-losinj.hr
IBAN: HR2024020061100108193 M.b. 1465767 OIB: 54547924664

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke Ravnatelja od 11. travnja 2018.g., objavljuje
sljedeći:

POZIV
za dostavu prijava na poziv i sklapanje ugovora za gospodarsko korištenju veza na određeno
vrijeme
na području luke Mali Lošinj
Pozivaju se svi zainteresirani pravni subjekti i fizičke osobe vlasnici obrta– brodari drvenih brodova
koji obavljaju djelatnost prijevoza putnika u nacionalnom povremenom prometu, isključujući plutajuće
objekte, na dostavu pismene prijava na poziv, pismenim putem prema sljedećim kriterijima:
Povjerenstvo imenovano od Ravnatelja ŽLU Mali Lošinj izvršit će izbor prema sljedećim kriterijima;
1. Duljina(metraža) plovila od 12 do 25 metara,
2. Obrtnica za obavljanje gospodarske djelatnosti isključivo za prijevoz putnika sa sjedištem tvrtke na
području Grada Mali Lošinj, koja je u cjelogodišnjem aktivnom statusu s mogućnosti mirovanja
(dokaz o postojanju i aktivnom cjelogodišnjem statusu tvrtke/obrta koji će biti nositelj navedene
djelatnosti),
3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga tvrtke/obrta nositelja djelatnosti navedene u Pozivu
(potvrda o svim podmirenim obvezama) ne starija od 1 (jedan) mjesec,
4. Potvrda Županijske lučke uprave Mali Lošinj o nepostojanju duga tvrtke/obrta nositelja djelatnosti
navedene u Pozivu (potvrda o svim podmirenim obvezama) prema istoj,
5. Potvrda o nekažnjavanju ne starija od 1 (mjesec) dana,
6. Važeća svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu,
7. Minimalni propisani broj članova posade ukrcanih (Upisni list pri LK Rijeka Ispostava Mali Lošinj),
8. Izjava prijavitelja da nije u aktivnom sudskom ili upravnom sporu u kojem sudjeluju kao
protustranka u odnosu na Županijsku lučku upravu Mali Lošinj,
9. Popratni dopis o željenom korištenju broja reklamnih lučkih pultova i suncobrana na lučkom
području za potrebe bookinga.
Pismenu prijavu, uz dokaze u gore navedenim kriterijima, zainteresirane osobe iz Poziva, mogu
podnijeti osobno u sjedištu ŽLU Mali Lošinj, na adresi Priko 64, 51550 Mali Lošinj, u uredovnom radnom
vremenu radnog dana od 09:00 do 12:00 sati, i to u zatvorenoj omotnici s naznakom na prednjoj strani

„ZA POZIV“.

Rok za prijavu počinje 12. travnja, a završava 19. travnja 2018. godine u 12:00 sati.
Prijave predane na HP(poštu) moraju biti predane najkasnije zadnjeg dana roka do predviđenog
vremena predaje.
U Malom Lošinju, 12. travnja 2018. godine
ŽLU MALI LOŠINJ
Ravnatelj
Filip Balija,mag.oec.
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