Na temelju članka 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za korištenje javne površine ("Službene
novine Grada Novigrada" br.3/16 i čl. 102. Statuta Grada Novigrada- Cittanova („Službene
novine Grada Novigrada“ br. 5/09.), čl. 11 Odluke o porezu Grada Novigrada (“Službene novine
Grada Novigrada”, broj 04/17, gradonačelnik Grada Novigrada dana 20. travnja 2018. godine
donosi slijedeću

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA
za zakup javne površine za postavu kioska

1. OPIS LOKACIJE
Lokacija se nalazi na k.č. br. 2389 K.O. Novigrad, ulica Livada
Površina parcele je 10 m2.
Namjena : na parceli se predviđa mogućnost postave kioska za prodaju pića.

2. IZNOS ZAKUPNINE
Početna cijena po m2 površine iznosi:
a) 100,00 kuna/m2 mjesečno za kiosk

3. VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA
Lokacija iz točke 1. ove odluke daje se u zakup na razdoblje od
odnosno od svibnja do rujna tekuće godine.

5 godina, sezonski

4. PISMENA PRIJAVA ZA SVE ZAINTERESIRANE PRAVNE ILI FIZIČKE
OSOBE SADRŽI
- izvod iz sudskog registra ili obrtnicu ili osobnu iskaznicu
- kopiju uplatnice o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 1.000,00 kn
- dokaz da ponuđač nema dugovanja prema Gradu Novigradu (uvjerenje ili financijska
kartica – izdaje Grad Novigrad) .
- osnovne podatke o ponuđaču, adresu i broj telefona, ponuđeni iznos zakupnine
( brojkom i slovima ) u kunama
- navesti broj žiro računa na koji će se vratiti jamčevina.

5. OSTALI UVJETI
Najpovoljnijem natjecatelju izdat će se odobrenje za korištenje javne površine, a u slučaju
odustajanja gubi se pravo na povrat jamčevine.
Slijedeći natjecatelj ima pravo na potpis ugovora ukoliko prihvati uvjete najpovoljnije ponude
u protivnom će se natječaj ponoviti.
Izvršno tijelo Grada Novigrada - Cittanova pridržava pravo neprihvaćanja svih podnesenih
ponuda kao i pravo da u svako doba prije zaključenja ugovora može poništiti natječaj, u
cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja i o tome obavijestiti ponuditelje.
Uplate se vrše u korist PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA na broj računa
IBAN HR9523800061829100003 sa pozivom na broj 68 1740 + OIB. Na uplatnici potrebno
je napisati svrhu uplate – jamčevina za natječaj kiosk.
6. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Natječaj traje od 19.04. 2018. do 02.05. 2018. godine.
Ponude prispjele nakon toga roka neće se uvažiti.
Ponude treba dostaviti pismeno u zatvorenoj omotnici sa oznakom
» ZA NATJEČAJ, KIOSK - NE OTVARATI- » i to na adresu:
Natječajnom Povjerenstvu Grada Novigrada, Veliki trg 1, 52 466 Novigrad
O rezultatima izbora ponuditelji će biti upoznati pismeno u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke o izboru.
Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Grada Novigrada.

GRADONAČELNIK GRADA NOVIGRADA

Anteo Milos

KLASA: 944-05/18-01/2
URBROJ: 2105/03-03-18-1
Novigrad, 19. travnja 2018.

