REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
Na temelju članka 40. (“Službeni glasnik grada Trogira” br.04/13,09/13,06/14),
i čl. 6. Odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice
na malo, prodaja putem automata za prigodnu prodaju („Službeni glasnik grada Trogira“ br.
12/10), gradonačelnik Grada Trogira
raspisuje
NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
I.Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u Gradu Trogiru, istočni dio
parkirališta „Brigi“.
II. Predmet natječaja su javne površine, ukupno 23 (dvadeset i tri) mikrolokacije u Gradu
Trogiru određene za prodaju poljoprivredno prehrambene sezonske robe-grožđa (u daljnjem
tekstu: roba) na istočnom dijelu parkirališta “Brigi” uz uvjete kako slijedi:
Mikrolokacija:
1. početna cijena je 3.000,00 kn ,
2. površina lokacije – cca 50 m²,
3. namjena lokacije – prodaja robe-grožđa
Početna cijena zakupa je 3.000,00 kn (tri tisuće kuna).
Ponuditelji imaju pravo izbora lokacije redom ovisno o visini ponuđene cijene.
Pravo prijave na natječaj:
Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane u RH za
obavljanje djelatnosti trgovine.
Vrijeme zakupa:
Ugovor se zaključuje za period od 11. rujna 2017. g. do 30. rujna 2017. g.
Prijava na natječaj mora sadržavati:
- ime i prezime fizičke osobe s adresom prebivališta,
- ime i prezime fizičke osobe-obrtnika s nazivom i sjedištem obrta,
- naziv pravne osobe s adresom sjedišta,
-OIB
-broj telefona/mobitela
- iznos zakupnine koji se nudi
- naziv robe koju će prodavati i način na koji će prodavati,
- broj računa kod banke (za fizičke i pravne osobe) radi eventualnog povrata
uplaćene jamčevine

Ponudi je potrebno priložiti (dokumentacija):
-preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe)
-preslik isprave izdane od nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje
djelatnosti trgovine (vlasnik obrta ili tvrtke) ili izvoda iz sudskog registra ili službenog
registra nadležnog tijela ili da je nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva upisan u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima.
-potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) na račun Grada
Trogira IBAN broj: HR 4323900011846300007 s pozivom na broj:HR24 5738-0570230.
Na natječaj se ne može javiti pravna ili fizička osoba koja po bilo kojem osnovu ima
dugovanja prema Gradu Trogiru.
Prednost u odabiru lokacije stječe ponuditelj s najvišim ponuđenim iznosom cijene zakupa i
tako redom do zadnje raspoložive lokacije.
Informacije o lokacijama i uvjetima natječaja natjecatelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za
komunalno gospodarstvo svakoga radnog dana od 8:00 do 10:00 h, na broj telefona:021-444578;
Pisane ponude treba predati najkasnije do 04. rujna 2017. g. do 14:00 sati na adresu
Grad Trogir, Put Muline 2, 21 220 Trogir – u zatvorenoj kuverti s naznakom "JAVNI
NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA PRODAJU GROŽĐA - NE
OTVARAJ“.
Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.
Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja u roku od 24 sata od dana
donošenja zaključka o izboru telefonskim putem na broj telefona/mobitela koji su dostavili u
prijavi.
Ponuditelji su dužni, na ime jamčevine, uplatiti 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) na račun
Grada Trogira IBAN broj: HR 4323900011846300007 s pozivom na broj:HR24 57380570230.
Dokaz o uplati priložiti uz ponudu.
U natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe i fizičke osobe-obrtnici te pravne osobe
registrirane u RH, odnosno s registriranom podružnicom u RH.
U slučaju da pristignu potpune ponude s ponuđenim istim iznosima zakupnine, prvenstvo će
imati onaj ponuditelj čija je ponuda prije zaprimljena na Protokol Grada Trogira.
Izabrani ponuditelj dužan je platiti preostali iznos postignute cijene zakupa i sklopiti ugovor o
zakupu s Gradom Trogirom do 11. rujna 2017. god. U protivnom se smatra da je odustao od
ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
Gradonačelnik:
Ante Bilić, dipl.ing., v.r.

