REPUBLIKA HRVATSKA
MEðIMURSKA ŽUPANIJA
Općina Mala Subotica
Općinsko vijeće
Na temelju Zakona o zakupu poslovnih prostora (« Narodne novine » 91/96 ) i Odluke Općinskog vijeća sa
21. sjednice održane dana od 14.06.2011.godine ), Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poslovnih prostora
objavljuje :
NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u
Domu kulture - Mala Subotica, Glavna 29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PREDMET ZAKUPA : Poslovni prostor u prizemlju Doma kulture Mala Subotica.
ADRESA POSLOVNOG PROSTORA : Mala Subotica, Glavna 29.
NAMJENA PROSTORA : Poslovni.
OPIS POSLOVNOG PROSTORA : Poslovni prostor veličine netto površine 139,54 m² ureñen i bez inventara.
ROK ZAKUPA : 5 godine.
NAĆIN PLAĆANJA ZAKUPA : 15 u mjesecu za protekli mjesec.
VISINA ZAKUPA : Početna najniža cijena zakupa iznosi 3.000,00 kn/mjesečno.
SADRŽAJ PONUDE :
ime i prezime ili naziv ponuditelja , adresa i O.I.B.
ponuñena visina zakupa koja ne može biti manja od navedene pod točkom 7.
opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.
9. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE :
ponuñena visina zakupa.
djelatnost koja će se obavljati – prvenstvo ima trgovina neprehrambenom robom, te uslužne
djelatnosti kojih nema na području općine Mala Subotica,
potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe.
10. DOSTAVA PONUDE :
- ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu :
OPĆINA MALA SUBOTICA, Glavna 29/a, 40321 Mala Subotica , poštom ili osobno s naznakom « Ponuda
za zakup poslovnog prostora » zaključno sa 06.07.2011.godine do 15,00 sati, bez obzira na način
dostave.
11.
Naručitelj pridržava pravo ne izvršiti odabir niti jedne ponude bez odgovornosti prema ponuditeljima.
O ishodu natječaja i odabiru najpovoljnije ponude ili poništenje natječaja, ponuditelji će biti
obaviješteni pismeno u zakonskom roku.
12.
Sve ostale informacije mogu se dobiti na tel. 040/631-700, 040/631-500. Poslovni se prostori mogu
razgledati svaki dan osim subote od 8-14 sati do isteka roka za podnošenje ponude.
POVJERENSTVO ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

