REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI
NAČELNIK
KLASA: 363-05/22-01//1
URBROJ: 2198-14-02-22-01
Kali , dana 29.03.2022 godine
Na temelju Odluke Općinskog vijeća o Planu korištenja javne površine ( Službeni glasnik
Općine Kali br.: 3/22) i članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik
Općine Kali“ broj 4/14, 2/18), Općinski načelnik Općine Kali objavljuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP
JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU KIOSKA NA VRNJU
1. Predmet natječaja je davanje u zakup javne površine za postavu kioska na Vrnju ( kod
turističkog ureda) u Kalima:
R.
br.

Lokacija

Broj
prodajnih
mjesta

1.

Vrvunj
č.z 6438
k.o.Kali

Tipiziran
Kiosk
sukladno
članku 4.
Odluke
odavanju u
zakup javne
površine

Dužni
m'

Djelatnost
(namjena)

Ugostiteljska
djelatnost14m2' priprema i
prodaju brze
prehrane
jednostavnih jela
te prodaja pića

Početni
iznos
zakupnine
mjesečno

Trajanje
zakupa

75,00 kn
po m2

2 godine s
mogućnošću
produženja
Ugovora o
zakupu

Iznos
Jamčevine

1.000,00
kn

2. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja, te broj žiro
računa za povrat jamčevine,
b) presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu ili original ili ovjerenu presliku
odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu (ovjerenu obrtnicu),
d) oznaku lokacije i broj prodajnog mjesta za koju se daje ponuda u natječaju,
e) ponuđeni iznos zakupnine izražen u apsolutnom iznosu u kunama,
f) dokaz o uplaćenoj jamčevini,
Za sudjelovanje na javnom natječaju, natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini
1.000,00 kn na žiro-račun Proračun Općine KaliIBAN HR 9024020061817300004, sa
svrhom uplate „jamčevina“ poziv na br. 68-5738-OIB.
g) Namjenu – djelatnost koja će se obavljati koja će se na javnoj površini obavljati

h)dokaz da su u cijelosti po svim osnovama podmirene sve dospjele financijske obveze prema
Općini Kali i trgovačkim društvima u 100 % vlasništvu Općine Kali do dana javnog otvaranja
ponuda ili da je sa istima sklopljen sporazum o obročnoj otplati duga sukladno posebnim
propisima.
3. Najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu javne površine, dužan je
dostaviti bianko zadužnicu, u iznosu zaduženja za zakup za ugovoreno razdoblje, radi
osiguranja plaćanja zakupnine soleimizirane kod javnog bilježnika.
4. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku
ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.
Ako nakon donesene odluke o dodjeli javne površine za postavu kioska, štandova i javne
površine najpovoljniji ponuditelj odustane od dobivene javne površine ili štanda i sklapanja
ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetnu javnu površinu natječaj će
se ponoviti.
5. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
s naznakom „za natječaj – davanje u zakup javne površine na Vrnju –s pozivom na KLASAne otvaraj“
preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Kali,
ili e- mail : opcina.kali@zd.t-com.hr
te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do dana 08.04.2022.
godine do 10,00 sati.
6. Javno otvaranje ponuda izvršiti će povjerenstvo dana 8. 04. 2022 godine u 10,00 sati u
Općini Kali. Trg Marnjive 23, 23272 Kali II. kat. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni
ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.
7. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovremene i neprecizne pristigle ponude ni
ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze
prema Općini Kali odnosno ako nisu sklopili sporazum o obročnoj otplati duga sukladno
posebnim propisima.
8. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos
zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnici
Općine Kali.
9. Sudionicima javnog natječaja čije ponude ne budu prihvaćene, jamčevina će se vratiti
nakon dovršetka natječaja.
10.. Sudioniku javnog natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena
jamčevina uračunat će se u utvrđeni iznos zakupnine.
11.Općinski načelnik Općine Kali zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini ili
djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.
OPĆINSKI NAČELNIK
BRUNO MIŠLOV, mag.oec.

