Temeljem članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 91/96,
124/97, 174/04, 38/09), a u skladu s Odlukom o cijeni zakupa poslovnih prostora na području
Općine Sali Općina Sali objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora
1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora Općine Sali u Božavi.
ADRESA POSLOVNOG
PROSTORA

POVRŠ.
m²

BOŽAVA

NAMJENA

60 PEKARA

POČETNA CIJENA
kn/m²
SEZONA
IZVAN
SEZONE

10 kn/m²

4 kn/m²

2. Poslovni prostor iz točke 1. daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.
3. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište, za fizičke osobe, odnosno
naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne osobe) i broj telefona za kontakt;
b) preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe;
c) izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim
prilozima, iz kojeg mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja
je oglašena;
d) potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima i drugim javnim
davanjima
e) vrstu djelatnosti koju bi natjecatelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti;
f) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;
4. Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za javni natječaj –
zakup poslovnog prostora – NE OTVARAJ“, na adresu: Općina Sali, Obala Petra
Lorinija bb, 23281 Sali;
5. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja;
6. Zakašnjele ponude, neuredne i na drugi način podnesene ponude protivno natječajnim
uvjetima, te ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema
Općini Sali, neće se razmatrati;
7. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke o odabiru ponuđača;
8. Općina Sali zadržava pravo poništenja natječaja;
9. Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 23. st. 2.
Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, a na trošak zakupnika.
KLASA: 940-01/15-01/17
URBROJ: 2198/15-01-15-1
Sali, 14. travnja 2015.
Općina Sali

