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Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (NN 

broj:125/11.,64/15.) ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. raspisuju 

 

NATJEČAJ 

za davanje u zakup otvorenog prostora ispred 

 Nastavno športske dvorane Gradski vrt u Osijeku, Kneza Trpimira 23 u Osijeku 

 

I. 

 

Predmet davanja u zakup je otvoreni prostor ispred Nastavno športske dvorane Gradski 

vrt u Osijeku, Kneza Trpimira 23. za  prodajno mjesto: 

 

KOKICE I SLIČNE GRICKALICE 

 

II. 

 

Početna  cijena zakupa za prodajno mjesto iznosi  250,00 kn po danu kada se održava 

priredba, manifestacija ili sl. 

 

Prostor se daje  u zakup za razdoblje od 01. 01. 2019. do 31.12.2019. godine. 

 

III. 

 

Zakupnik je dužan  platiti zakupninu za svaku održanu priredbu, manifestaciju i sl. , bez 

obzira da li je obavljao prodaju. 

Plaćanje se vrši unaprijed, prije održavanja priredbe, manifestacije ili sl.  

U navedenoj početnoj cijeni uračunat je PDV. 

Sa najpovoljnijim ponuditeljima sklopiti će se ugovor o zakupu otvorenog prostora. 

 

IV. 

 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke osobe državljani RH i pravne osobe 

registrirane u RH. 

Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema 

Društvu i prema Gradu Osijeku. 

 

Natjecatelji su dužni uz ponudu dostaviti dokaze: 

- Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (da su registrirani za obavljanje djelatnosti 

koja  je predmet ovog natječaja) 

- Dokaz - potvrdu da Ponuditelj nema duga prema Športskim objektima d.o.o., 

Gradu Osijeku. 

 

V. 

 

Pismene ponude s pripadajućim dokazima ,cijenom ponude natjecatelji su dužni dostaviti 

u zatvorenoj kuverti na adresu: 
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ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Ul. Adama Reisnera 46A, s naznakom “ZA NATJEČAJ 

PRODAJA KOKICA I SL. GRICKALICA”, najkasnije do 20. 12. 2018 . do 12, 00 sati, 

bez obzira na način dostave. 

 

Otvaranje  ponuda obaviti će se dana 20.12.2018.  godine u 12,00 sati  u prostorijama 

Društva u  Osijeku Adama Reisnera 46A. 

 

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz 

punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika, pod uvjetom da su nazočni do 

trenutka unošenja podataka o ponuditeljima. 

 

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. 

 

Sve obavijesti u svezi  natječaja mogu se dobiti na telefon: 031 285 502 

 

 

                                                                                           ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 


