
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br.
125/2011 i 64/2015) i odredbi Odluke o uvjetima i postupku za davanje u zakup školskog
prostora, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Krbavska bb, Osijek, objavljuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup školskog prostora

Natječajem se  daju   u  zakup  poslovni  prostori  u  Školi  primijenjene  umjetnosti  i  dizajna
Osijek, Krbavska bb, (u daljnjem tekstu : Škola), kako slijedi:

a)   prostor za prodaju pekarskih proizvoda i bezalkoholnih napitaka
    1.  Prostor  se  daje  u zakup za  šaltersku prodaju  pekarskih  proizvoda i  bezalkoholnih

napitaka
    2. Prostor se izdaje u zakup pet dana tjedno, od ponedjeljka do petka po dva sata dnevno, i

to u vremenu od 10 do 11 sati za potrebe I. smjene i u vremenu od 16 do 17 sati za
potrebe II. smjene;

    3.  Početna cijena zakupa prostora iznosi 1750,00 kuna mjesečno;
         Zakupnina se naplaćuje u vrijeme trajanja nastavne godine. Režijski troškovi uključeni

su u cijenu zakupnine.
    4. Ponuda za zakup poslovnog prostora mora sadržavati predloženi asortiman proizvoda sa

cjenikom.

b )  prostor za postavljanje tri automata s priključcima za električnu energiju i/ili vodu u
holu Škole 

   1. Prostor se daje u zakup za potrebe postavljanja jednog (1) automata za pripremu toplih
napitaka,  jednog  (1) automata za prodaju hladnih napitaka te jednog (1) automata za
prodaju  snack proizvoda.

  2.  Početna cijena zakupa  iznosi  400,00 kuna mjesečno po aparatu;
        Zakupnina se naplaćuje u vrijeme trajanja nastavne godine. Režijski troškovi uključeni

su u cijenu zakupnine.

Navedeni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.

Pismena ponuda mora sadržavati:

-        naziv,  sjedište,  OIB  ponuditelja  (za  pravne  osobe),  odnosno  ime,  prezime,
adresu i OIB (za fizičke osobe)

-        ovjerene preslike rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe),

-        odnosno obrtni registar (za fizičke osobe) iz kojeg je vidljivo da je tvrtka ili obrt
registrirana za djelatnost koja se oglašava 



- dokaz  o  ostvarivanju  prava  sukladno  Zakonu  o  pravima  hrvatskih  branitelja  iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko se ponuditelj poziva na prednost

-        brojkama i slovima točno ispisati ponuđeni iznos

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja
sadrži najviši iznos zakupnine.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od prvog sljedećeg dana nakon objave natječaja.
Ponude  treba  dostaviti  poštom  preporučeno  ili  osobno  predati  u  Školu  primijenjene
umjetnosti  i  dizajna  Osijek,  Krbavska  bb,  Osijek, u  zatvorenoj  omotnici  s  naznakom
„ponuda za zakup poslovnog prostora, ne otvarati“. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda obavit će se 28. veljače 2017. godine, u 14,00 sati u prostorijama Škole,
nazočnost ponuditelja nije dozvoljena.

Školska ustanova zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno ne prihvatiti niti
jednu ponudu.

Prvenstveno pravo  na sklapanje ugovora o zakupu  ostvaruje se sukladno članku 58. Zakona
o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i  članku 6.
stavku 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. 

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana 
odabira. 

Dodatne obavijesti o navedenom poslovnom prostoru mogu se dobiti na telefon 031/273-126
(lokal 1).


