Temeljem članka 47. stavak 4. podstavak 27. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada
Vrlike br. 2/18) i članka 21. Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama u
vlasništvu Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 4/09) Gradonačelnik Grada
Vrlike dana 14. ožujka 2017. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Vrlike
radi postavljanja ugostiteljskih terasa
I Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Vrlike
namijenjenih postavljanju ugostiteljskih terasa na području grada Vrlike za razdoblje 2018.2022. godine.
II Javne površine koje se daju na korištenje su:
- 1) u ulici 30. svibnja, 15 m2
- 2) u ulici Bana Berislavića,(parking), površine 25 m2,( 1. površina –gledajući od
javnog sata prema banci),
- 3) u ulici Bana Berislavića,(parking), površine 25 m2,( 2. površina –gledajući od
javnog sata prema banci),
- 4) u ulici Bana Berislavića,(parking), površine 25 m2,( 3. površina –gledajući od
javnog sata prema banci).
III. Početna cijena za davanje u zakup javnih površina iz točke I. ove Odluke iznosi 20,00
kn/m2.
IV. Javne površine iz točke II.ovog natječaja daju se u zakup na rok od 4 (četiri) godine, a
razdobljem korištenja smatra se razdoblje od 01. travnja do 31. listopada. Gradonačelnik
Grada Vrlike će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu javne gradske
površine temeljem kojega će Jedinstveni upravni odjel Grada Vrlike za svaku od 4 godine po
ponuđenim uvjetima bez provođenja novog natječaja donijeti Rješenje o korištenju javne
gradske površine.
V. Ponuditelji koji se natječu moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet
natječaja, a jedan ponuditelj se može natjecati za samo jednu javnu površinu.
VI. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od jedne početne
zakupnine, a koja uračunava u zakupninu. Ponuditelju koji ne uspije s svojom ponudom
jamčevina se vraća.
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vrlike br.
HR0523300031851300000, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja.
VII.Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv tvrtke ponuditelja
- izvod iz registra o upisanoj djelatnosti (trgovački sud ili obrtnica)
- naznaku površine za koju se natječe i iznos ponuđene zakupnine
- potvrdu gradskog Odsjeka za računovodstvo, proračun i finanacije o nepostojanju duga
prema Gradu Vrlici s bilo koje osnove
- dokaz o uplati jamčevine
VIII. Ugovorom o zakupu javnih površina regulirat će se detaljno prava i obveze obiju
ugovornih strana. Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa Gradonačelnik.

IX. Pisane ponude za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za
javni natječaj za zakup javne površine pod rednim brojem(upisati redni broj površine) - ne
otvarati”na adresu: Grad Vrlika, Jedinstveni upravni odjel, Trg Fra Filipa Grabovca 6, 21236
Vrlika.
X. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Vrlike
i službenim stranicama Grada Vrlike.
XI. Javno otvaranje ponuda obaviti će se dana 23. ožujka 2018. godine u Gradskoj vijećnici
Grada Vrlike u 10,00 sati.
XII. Odluku o izboru donijet će Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za provođenje
javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina na području grada Vrlike.
XIII. Grad Vrlika zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu bez
posebne odgovornosti prema ponuditeljima.
XIV. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
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