UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
KLASA: 303-01/18-01/314
URBROJ: 2178/01-05-18-02
U Slavonskom Brodu, 26. rujan 2018. godine
Na temelju članka 7. Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području grada Slavonskog
Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br 08/09.), Odluci o mjestima za trgovinu na malo izvan
prodavaonica i tržnica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 19/08., Službeni glasnik grada Slavonskog
Broda 5/12., 8/12. i 5/14.) Gradonačelnik raspisuje
NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine povodom blagdana «Svi sveti»

Rb.

Lokacija

Ukupan br.
mjesta

Površina
( m2 )

Početna cijena u kn
(po mjestu)

12

2 m2

600,00 kn

1

2

4m

400,00 kn

1.

Slavonski Brod - Ulica sv. Lovre
- na prostoru neposredno uz ulaz
u groblje (k.č.br. 6548 k.o. Brod)

2.

Slavonski Brod - na prostoru neposredno uz
sjeverni ulaz u groblje (k.č.br. 6321/1, k.o. Brod)

6

4 m2

300,00 kn

3.

Podvinje - na prostoru uz ulaz u groblje
(k.č.br. 4228 k.o. Podvinje)

6

4 m2

300,00 kn

4.

Brodski Varoš - na prostoru uz groblje
(parkiralište) (k.č.br. 544/2 k.o. Brodski Varoš)

4

4 m2

300,00 kn

štand
voskar

Vrijeme davanja u zakup: 30., 31. listopada i 1. studenoga 2018. godine
Namjena: prodaja cvijeća i svijeća.
Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda.
Sudionik Natječaja uz prijavu mora priložiti rješenje o upisu u odgovarajući registar, uvjerenje o upisu u Upisnik
poljoprivrednih proizvođača – proizvodnja cvijeća nadležnog Ureda državne uprave, potvrdu Upravnog odjela
za financije i računovodstvo Grada da nema dugovanja prema gradskom proračunu, OIB, Upravna pristojba
20,00 kuna.
Sudionik Natječaja u prijavi mora navesti ime i prezime, naziv tvrtke, adresu, visinu zakupnine koju nudi, točnu
oznaku lokacije za koju se natječe, te kontakt telefon.
Korisnik će biti u obvezi osigurati fiskalnu blagajnu, odnosno priključak na Internet u vlastitoj režiji.
Pisane prijave dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu, ili neposredno u pisarnicu na adresu:
GRAD SLAVONSKI BROD
“NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE
POVODOM BLAGDANA „SVI SVETI“
– NE OTVARAJ”
35000 SLAVONSKI BROD, VUKOVARSKA 1
Skice mjesta iz Natječaja mogu se pogledati na Službenim stranicama Grada, te na oglasnoj ploči Gradske
uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod.
Rok za podnošenje prijava je 9 dana računajući od prvog narednog dana objave javnog natječaja u tisku.
Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, koja će se održati
u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, 11. listopada 2018. godine u 09,00 sati.
Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos za istu lokaciju i isto mjesto, prednost imaju
ponuditelji čija je ponuda ranije prispjela na Natječaj.
Plaćanje postignute cijene za korištenje javne površine je unaprijed prije izdavanja Ugovora.
Ponuditelj od ponude može odustati isključivo do trenutka otvaranja pristiglih ponuda, i to pisanim putem ili
davanjem izjave na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, a što će se navesti u zapisniku.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Gradonačelnik grada Slavonskog Broda na prijedlog Povjerenstva.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela ovog natječaja odnosno neizbora najpovoljnije ponude
bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima. Zakašnjele i nepotpune prijave odbacit će se posebnim zaključkom.

