Butina 2
22243 Murter
OIB: 74557241266
Tel. 022 436-521, Fax: 022 436-536
Murter, 01. ožujka 2019.
Sukladno odredbama Plana rasporeda štandova, MURTELA d.o.o. Murter raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu na korištenje štandova zelene tržnice za sezonu 2019.
Predmet natječaja su lokacije i prodajna mjesta na području Općine Murter-Kornati radi postave
štandova za zelenu tržnicu za sezonu 2019. ( razdoblje 01.05. do 30.09.)

I.

Početna cijena
bez PDV-a

Lokacija - mjesto prodaje
Zona - Centar (ljetna zelena tržnica)
- 12 fiksnih štandova za prodaju voća i povrća i ostalih prehrambenih
artikala
II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

7.000,00 kn

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje
određenih djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Murtela d.o.o.
Svi natjecatelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 20 % od početne cijene lokacije na žiro-račun
Murtela HR5324020061100616946, model 00 poziv na broj: 2019 – OIB, i uplatnicu priložiti u natječajnu
dokumentaciju.
Podnositelj zahtjeva-ponude dužan je dostaviti ispravu (preslik) kojim dokazuje mogućnost obavljanja
tražene djelatnosti (upis u sudski registar / obrtnicu), podatke o tvrtki ili obrtu (matični broj, broj
žiro-računa, OIB), dokaz o uplati jamčevine.
Navedene cijene su početne, a najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ispunjava uvjete
natječaja i sadrži najviši iznos. Za slučaj da za isto prodajno mjesto bude ponuđena ista cijena, najpovoljnija
ponuda odredit će se licitacijom.
Lokacije se daju na korištenje od 01. svibnja do 30. rujna 2019. godine.
Lokacije se ne mogu davati u podzakup.
Prijave moraju biti dostavljene u komunalnom društvu Murtela d.o.o. zaključno do 15. ožujka 2019. u 15:00
sati. Prijave sa pripadajućom dokumentacijom se dostavljaju na propisanom obrascu u zatvorenoj omotnici
s naznakom; JAVNE POVRŠINE “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ“ na adresu MURTELA d.o.o.,
Butina 2, 22 243 Murter.
Otvaranje ponuda i odlučivanje o najpovoljnijim ponudama je 18. ožujka 2019. u 12oo sati, u Murteli,
Butina 2 u Murteru. Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
Natjecatelji čije ponude budu prihvaćene i o istome prime pisanu obavijest, dužni su u roku do 01. svibnja
2019. uplatiti polovinu ukupne zakupnine umanjenu za iznos jamčevine, te pristupiti sklapanju Ugovora o
zakupu. U protivnome će se smatrati da je natjecatelj odustao. Druga polovina plaća se najkasnije do
01.08.2019.
Natjecatelji koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja konačne
odluke o ishodu natječaja.
Natjecatelji koji uspiju na natječaju, a zatim odustanu, uplaćena jamčevina se ne vraća.
Natjecatelji koji uspiju na natječaju dužni su se pridržavati tržnog reda, što podrazumijeva prodaju
proizvoda isključivo na za to predviđenim štandovima. Svi proizvodi koji ne budu na za to predviđenom
mjestu isti ću biti uklonjeni temeljem Odluke o komunalnom redu.
MURTELA d.o.o.
Petar Ježina, direktor

