ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. / ZADAR AIRPORT LTD
Zemunik Donji, Ulica I 2/A, P.O. BOX 367 HR – 23000 Zadar, CROATIA
Tel: +385 (0)23 205 800 e-mail: info@zadar-airport.hr www.zadar-airport.hr

Temeljem Odluke direktora Društva o raspisivanju javnog natječaja za izdavanje dozvole i prava
korištenja parkirnih mjesta unutar autotaksi stajališta Zračne luke Zadar d.o.o. i imenovanju
povjerenstva za ocjenu i odabir najpovoljnije ponude od 11. svibnja 2022. g., Ur. broj: 4-3302/22-1/22,
Zračna luka Zadar d.o.o. dana 12. svibnja 2022. godine, Ur. broj: 4-3331/22-1/22 raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZDAVANJE DOZVOLE I PRAVA KORIŠTENJA PARKIRNIH MJESTA UNUTAR AUTOTAKSI
STAJALIŠTA NA PROSTORU ZRAČNE LUKE ZADAR PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
DOZVOLE I PRAVO KORIŠTENJA PARKIRNIH MJESTA UNUTAR AUTOTAKSI STAJALIŠTA
Lokacija: autotaksi stajalište Zračne luke Zadar nasuprot glavne zgrade terminala
Djelatnost: autotaksi djelatnost
Broj dozvola: 5
Početna cijena dozvole po vozilu: 8.000,00 kn + PDV
Trajanje dozvole: od dana plaćanja godišnje dozvole do 31.12.2022. godine

2. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
1. Predmetni natječaj za dozvole i prava korištenja parkirnih mjesta provest će se prikupljanjem
pisanih ponuda. Period za podnošenje pisanih ponuda je od 12. svibnja do 19. svibnja 2022.
godine u 11:30 h. Do naznačenog roka ponude moraju biti fizički dostavljene u Zračnu luku
Zadar d.o.o., neovisno o načinu dostavljanja. Otvaranje ponuda je javno te će se održati 19.
svibnja u 12:30 h u prostoru restorana Zračne luke Zadar.

2. Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu, a ponuđeni iznos bez poreza na dodanu vrijednost izražava se u kunama.
Na zatvorenoj omotnici ponude potrebno je naznačiti sljedeće: „NATJEČAJ ZA DOZVOLE I
PRAVA KORIŠTENJA PARKIRNIH MJESTA UNUTAR AUTOTAKSI STAJALIŠTA NA PROSTORU
ZRAČNE LUKE ZADAR, NE OTVARATI“. Na omotnici je potrebno naznačiti naziv ponuditelja.
3. Ponuđeni iznos za dozvolu i prava korištenja parkirnih mjesta unutar autotaksi stajališta je
potrebno iskazati u obliku jednog iznosa kojeg ponuditelj nudi za korištenje jednog parkirnog
mjesta u periodu od dana plaćanja godišnje dozvole do 31.12.2022. godine.

OIB: 39087623202 ● IBAN: HR13 2407 0001 1000 1764 9 ● SWIFT: OTPVHR2X
Upisano u trgovačkom sudu s matičnim brojem subjekta (MBS) 060019948 ● Temeljni kapital društva 106.820.000,00 kn
Uprava: Josip Klišmanić - direktor

4. Svi ponuditelji su prije slanja ponude dužni upoznati se s Općim uvjetima Zračne luke Zadar
d.o.o. koje će ukoliko budu rangirani od prvog (1.) do petog (5.) mjesta biti dužni potpisati.
Opći uvjeti su dostupni na web stranici Zračne luke Zadar d.o.o.
5. Pisana ponuda mora sadržavati:
•
•
•

ispravno popunjeni ponudbeni list (Prilog II)
dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude
potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja (Prilog I)

Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje
ponuda.

6. Na javnom natječaju ne mogu sudjelovati fizičke osobe – obrtnik/pravne osobe koje imaju
nepodmirena dugovanja prema Zračnoj luci Zadar iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa.
7. Javni natječaj je valjan i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.
8. Svi ponuditelji su dužni u pisanoj ponudi dostaviti dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost
ponude u iznosu od 5.000,00 kn za jednu ponudu tj. jednu dozvolu.
U slučaju da ponuditelj daje ponudu za više parkirnih mjesta, jamstvo za ozbiljnost ponude
može se uplatiti zbirno preko jedne uplate, a kao dokaz o uplati u svaku omotnicu treba
priložiti presliku zbirne uplate.
Ukoliko nakon otvaranja ponuda ponuditelj odustane od natječaja Zračna luka Zadar d.o.o.
neće vratiti iznos koji je uplaćen kao jamstvo za ozbiljnost ponude.
9. Jamstvo za ozbiljnost ponude se uplaćuje prema dolje navedenim podacima:
IBAN: HR13 2407 0001 1000 17649
OTP banka d.d. Zadar
SWIFT: OTPVHR2X
Opis: Naziv fizičke osobe - obrtnik/pravne osobe – natječaj za dozvolu za autotaksi
stajalište
Uz dokaz o uplaćenoj jamčevini, potrebno je naznačiti i naziv banke, broj računa i vlasnika
računa u banci radi povrata jamčevine.

10. Jedna fizička osoba-obrtnik/pravna osoba može licitirati za najviše pet (5) dozvola.
U slučaju da se ponuditelj javlja za više dozvola, za svaku dozvolu mora dostaviti odvojenu
ponudu.
Ukoliko pojedina fizička osoba - obrtnik/pravna osoba dostavi više od pet (5) dozvoljenih
ponuda u obzir će se uzeti samo prvih pet (5) prema redoslijedu zaprimanja.

11. Kriterij odabira je visina licitiranog iznosa. Ponuditelj koji ponudi najviši iznos će biti rangiran
kao prvi i tako redom. U slučaju kada dva ponuditelja imaju isti ponuđeni iznos Zračna luka
Zadar d.o.o. će kao povoljniju odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije, prema redoslijedu
iz Upisnika o zaprimanju ponuda.
12. U slučaju da određeni ponuditelj odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka
otvaranja pisanih ponuda, Zračna luka Zadar d.o.o. će pozvati sljedećeg najpovoljnijeg
ponuditelja, a ponuditelj koji je odustao gubi pravo na povrat jamčevine.
13. Pet (5) najbolje rangiranih ponuditelja će biti pozvani potpisati Opće uvjete Zračne luke
Zadar d.o.o.

14. Zračna luka Zadar d.o.o. zadržava pravo da nakon isteka roka javnog natječaja poništi
natječaj djelomično ili u cijelosti bez iznošenja razloga.

15. Rang listu svih ponuda će Zračna luka Zadar d.o.o. objaviti na svojoj web stranici.

16. Zračna luka Zadar d.o.o. ne jamči u svakom trenutku svim odabranim ponuditeljima
slobodno parkirno mjesto unutar autotaksi stajališta. Svi odabrani ponuditelji koji u
određenom trenutku zbog zauzetosti parkirnih mjesta na autotaksi stajalištu ne budu u
mogućnosti pristupiti istom, moći će koristiti određeni dio komercijalnog parkinga bez
naknade.

17. Svi ponuditelji koji budu rangirani između prvog i petog mjesta će najkasnije do 31. svibnja
2022. u 12:00 h morati dostaviti dokumente iz točke III. Općih uvjeta za izdavanje i korištenje
dozvola za ulaz na parking za autotaksi vozila u 2022. godini.
U slučaju da fizička osoba - obrtnik/pravna osoba koja je pozvana na dostavu dokumenata
potrebnih za potpis Općih uvjeta iste ne dostavi do navedenog roka, Zračna luka Zadar d.o.o.
će to smatrati odustajanjem od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

18. Povrat uplaćene jamčevine Zračna luka Zadar d.o.o. će izvršiti za odabrane ponuditelje po
podmirenju izdanih računa za godišnju cijenu parkirnih mjesta na autotaksi stajalištu, a za
neodabrane ponuditelje rangirane ispod 5. mjesta najkasnije do 10. lipnja 2022. godine.
Odabrani ponuditelji moraju podmiriti fakturu najkasnije u roku od 10 dana od dana
izdavanja iste. U suprotnom, to će se smatrati odustajanjem od ponude te odabrani
ponuditelj gubi pravo na dozvolu, korištenje parkirnih mjesta te pravo na povrat jamstva za
ozbiljnost ponude.

19. Ukoliko se svih pet (5) dozvola ne izda u prvom natječaju, Zračna luka Zadar zadržava pravo
raspisati novi natječaj za preostale dozvole.

3. OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA I INFORMACIJE VEZANE UZ IZDAVANJE DOZVOLA
Informacije vezane uz natječaj se mogu dobiti kod Službe komercijalnih poslova putem
adrese elektroničke pošte parking@zadar-airport.hr

Prilog I

IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA NATJEČAJA

Potpisom ove izjave ponuditelj _______________________________________________________ ,
sa sjedištem:_______________________________________________________________________
OIB:_________________________ , izjavljuje da je upoznat sa svim uvjetima i kriterijima natječaja za
dozvole i prava korištenja parkirnih mjesta unutar autotaksi stajališta (ur.br natječaja: 4-3331/22-1/22)
te da prihvaća sve točke uvjeta javnog natječaja.

_________________________
(potpis ovlaštene osobe)

U _________________ , __________ 2022. godine

Prilog II

PONUDBENI LIST

Naziv ponuditelja:

Sjedište i adresa ponuditelja:
Adresa za dostavu pošte:

OIB ponuditelja:

Ponuđena cijena za autotaksi
dozvolu (bez PDV-a)*:
E-mail adresa ponuditelja:
Kontakt osoba ponuditelja:
Broj mobitela:
Datum i mjesto:
Potpis:

*Minimalna cijena koju ponuditelj može ponuditi je 8.000,00 kn (bez PDV-a)

