Zračna luka Zadar d.o.o., Ulica I 2/A, 23222 Zemunik Donji, P.P. 367, HR-23000 Zadar
sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 112/18) raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora Zračne luke Zadar d.o.o.
I.

Redni
broj

1.

PREDMET NATJEČAJA

Oznaka prostora

Skladišni prostor
površine 13,2 m2
unutar stare upravne
zgrade

Broj prostora

1

Vrsta
djelatnosti
zakupa

Zakup za
potrebe
arhiviranja
dokumentacije
i skladištenja
opreme.

Mjeseci

24

Početna cijena
mjesečne
zakupnine bez
PDV-a

500,00 kn

Navedeni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, i to od 15.06.2019. do
14.06.2021. godine.
II.
SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
1.
Ponudbeni list s cijenom mjesečne zakupnine prostora.
2.
Podatke o podnositelju ponude (naziv tvrtke, adresa i sjedište, MB, OIB, osoba
ovlaštena za zastupanje, IBAN broj računa s nazivom banke kod koje je otvoren).
3.
Original ili ovjerena preslika izvatka iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra,
ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja.
4.
Original ili ovjerena preslika BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave
natječaja.
5.
Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja.
III.
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
1. Prostor se daje u zakup u stanju u kakvom je, dakle bez namještaja.
2. Na temelju odredaba Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, najpovoljnijom
ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja
Zakupodavcu nudi najpovoljniju cijenu.
3. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave na web stranici Zračne luke
Zadar. Ponude se podnose u pisanom obliku neposredno ili poštom preporučeno u
zatvorenim omotnicama s naznakom
“Za zakup poslovnog prostora – ne otvarati”
na sljedeću adresu:
Zračna luka Zadar d.o.o., Ulica I 2/A 23222 Zemunik Donji

4. Nepotpune ponude, ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda, kao i
ponude natjecatelja koji na dan isteka roka za dostavu ponuda imaju bilo kakav
dospjeli dug prema Zakupodavcu neće se razmatrati.
5. Otvaranje ponuda neće biti javno.
6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude bit će upućena svim natjecateljima
elektroničkim sredstvima komunikacije u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
7. Zračna luka Zadar d.o.o. zadržava pravo ne izabrati niti jednog natjecatelja, poništiti
natječaj u cijelosti ne navodeći razloge, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima
i obveze snošenja troškova sudjelovanja natjecatelja na natječaju.
8. Sve informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na tel. 023/205-866 od 8-16 sati
svakim radnim danom.

Zračna luka Zadar d.o.o.

