
 

 

Broj: 660-1/2021 

Rijeka, 1. prosinca 2021. godine 

 

 

ZAPISNIK 

o otvaranju ponuda u postupku povodom javnog natječaja za  

davanje u podzakup poslovnog prostora 

 

Dana 15. studenog 2021. godine Gradska knjižnica Rijeka raspisala je javni natječaj za davanje u 

podzakup poslovnog prostora, broj: 629/2021. Javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Gradske 

knjižnice Rijeka, Dječje kuće te Grada Rijeke. Rok za dostavu pisanih ponuda određen  je do 1. prosinca 

2021.godine, do 15.00 sati. 

 

Mjesto otvaranja ponuda: Gradska knjižnica Rijeka, Pravna služba, Uljarska 1/1, Rijeka. 

 

Datum i sat početka postupka otvaranja ponuda: 1. prosinac 2021. godine u 15.00 sati. 

 

Nazočni članovi Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za davanje u podzakup poslovnog 

prostora: 

 

1. Ines Svalina, savjetnica za pravne poslove, član Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za 

davanje u podzakup poslovnog prostora 

2. Silvana Linić, voditeljica Službe financijskog poslovanja, član Povjerenstva za provedbu javnog 

natječaja za davanje u podzakup poslovnog prostora 

3. Kristian Benić, suradnik za odnose s javnošću, marketing i projekte, član Povjerenstva za 

provedbu javnog natječaja za davanje u podzakup poslovnog prostora 

 

Utvrđuje se da su zaprimljene dvije ponude, te da su obje ponude dostavljene u propisanom roku, u 

zatvorenim omotnicama. 

 

Pristupa se otvaranju pristiglih ponuda, prema redoslijedu zaprimanja. 

 

1. Ponuda zaprimljena dana 30. studenog 2021.godine: Dolores Tuk, vlasnica obrta „Morski žal“, MB: 

97993077, OIB: 85111311505, Obala  9, Jadranovo. 

 

2. Ponuda zaprimljena dana 1. prosinca 2021. godine u 14.40 sati: KONTIKI UGOSTITELJSTVO d.o.o. 

za ugostiteljstvo i trgovinu, MB: 040434258, OIB: 56096501658, Krasica 52, Krasica. 

 

Postupak otvaranja završen u 15.30 sati. 

 

O vremenu pregleda i ocjene ponuda odlučit će se naknadno. 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u podzakup poslovnog prostora: 

 

Ines Svalina, savjetnica za pravne poslove i član Povjerenstva       __________________ 

 

Silvana Linić, Voditeljica Službe financijskog poslovanja i član Povjerenstva       ____________________ 

 

Kristian Benić, suradnik za odnose s javnošću, marketing i projekte, i član Povjerenstva     ___________________ 

 


