REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
NAČELNICA
KLASA: 360-01/11-01/01
URBROJ: 2198/22-02/01-11-01
Kukljica, 15. srpnja 2011.

Na temelju članka 13. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za
postavljanje privremenih objekata i naprava („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/11) te
članka 46. stavka 3. točke 25. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
4/09 i 7/09), Općinska načelnica Općine Kukljica dana 15. srpnja 2011. godine, donosi odluku i
objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
Za davanje u zakup javne površine na dijelu tržnice na području Općine Kukljica u svrhu
postavljanja kioska i to:
R.b. Lokacija Broj
Površina
prodajnih
mjesta
1.

Tržnica

1 mjesto

10 m2

2.

Tržnica

1 mjesta

10 m2

Djelatnost

Trgovina na malo krušnim
proizvodima i slasticama
Prodaja novina,
duhanskih proizvoda,
razglednica i sl.

Početna
cijena
mjesečnog
zakupa

Vrijeme
zakupa

140,00 kn/m2

1 godina

140,00 kn/m2

1 godina

1. Kiosci za obavljanje navedenih djelatnosti oblikom, dimenzijom i bojom moraju
odgovarati karakteristikama određenih posebnom odlukom Općinske načelnice Općine
Kukljica koju svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na upit.
2. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtka s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa
za povrat jamčevine;
b) naziv djelatnosti za koju se ponuditelj natječe;
c) iznos zakupnine koju ponuditelj nudi;
d) dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u visini od 1.400,00 kuna
koja se uplaćuje na žiro-račun Proračun Općine Kukljica (broj žiro-računa kod PBZ,
2340009-1857200002), sa svrhom uplate „Jamčevina“ s pozivom na broj: 26 7811 –
OIB. Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina
osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se
pristupi postupku javnog otvaranja ponuda.
e) dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se natječe
(original ili ovjereni preslik) iz sudskog registra (rješenje o upisu u sudski registar
sa svim prilozima) za trgovačko društvo ili ustanovu, preslik obrtnice,
f) potvrdu da ponuditelj koji se natječe, pravna ili fizička osoba, ima u cijelosti po
svim osnovama sve podmirene dospjele obveze prema Općini Kukljica i
trgovačkim društvima u 100 % vlasništvu Općine Kukljica do trenutka javnog
otvaranja ponuda.
3. Pravo na zakup poslovnog prostora ima natjecatelj, koji ispunjava u cijelosti uvjete iz
točke 2. ovog natječaja.
4. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja
sadrži najviši iznos zakupnine, a ispunjava sve uvjete javnog natječaja.
5. Ponuda može glasiti samo za jednu lokaciju za postavljanje kioska.
6. Ukoliko se isti ponuditelj želi natjecati za više lokacija za postavljanje kioska mora za
svaku lokaciju dostaviti posebnu ponudu sa uplaćenom jamčevinom.
7. Ponude za natječaj upućuju se u pisanom obliku Povjerenstvu za provedbu postupka
odabira najpovoljnijeg natjecatelja u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ
KLASA: 360-01/11-01/01, URBROJ: 2198/22-02/01-11-01, NE OTVARATI“, na
adresu: Općina Kukljica, Kukljica b.b., 23271 Kukljica, bez obzira na način dostave, rok
za dostavu ponude je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda;
8. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 10 (deset)
dana od dana primitka Odluke o dodjeli javne površine. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj
ne sklopi Ugovor o zakupu javne površine u naznačenom roku, smatra se da je odustao od
istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetnu javnu površinu javni natječaj će
se ponoviti;
9. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka odabira
najpovoljnijeg natjecatelja dana 04. kolovoza 2011. godine, u 12.00 sati u Multi
medijalnom centru Općine Kukljica u zgradi Općine Kukljica;
10. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja;
11. O rezultatima izbora sudionici će biti izvješteni najkasnije u roku od 30 dana, od dana
javnog otvaranja ponuda;
12. Nepotpune ponude i ponude koje su zaprimljene izvan roka, neće se razmatrati;
13. Općinska načelnica zadržava pravo nakon isteka roka iz natječaja, u cijelosti ili
djelomično poništiti natječaj, bez iznošenja razloga.

Općinska načelnice
Gorana Poropat, dr. med.

