Tehnička škola Daruvar
Gundulićeva 14, Daruvar
tel.: 043 / 331 – 082, fax.: 043 / 331 – 030
e-mail: ravnatelj@tsd.hr
http://www.tsd.hr.
OIB:64104704225/ IBAN HR9323400091100051596
KLASA:372-03/15-01/01
URBROJ:2111-24/01-15
Daruvar, 22. svibnja 2015.
Temeljem članka 6. Pravilnika o uvjetima stjecanja, raspolaganja i raspodjeli
vlastitih prihoda školskih ustanova kojima je osnivač
Bjelovarsko-bilogorska
županija, Odluke Školskog odbora, Tehnička škola Daruvar objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u najam/ zakup školskog prostora

Predmet natječaja je davanje u najam/zakup poslovni prostor – školsku kuhinju
površine 62 m² u Daruvaru, Gundulićeva 14.

Prostor se iznajmljuje od 01.06.2015. godine.

Raspored i način korištenja napravit će se u dogovoru korisnika i škole na način da
se ne remeti redovan rad škole.

Početna cijena najma/zakupa je 2.790,00kn , u cijenu su uključeni troškovi režija.

Zakupnina se plaća mjesečno do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec, a obveza
plaćanja počinje teći od dana potpisivanja ugovora.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe.
Ponuda za najam/zakup mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

-

naziv, adresu, OIB, MB, IBAN, ime i prezime fizičke osobe odnosno osobe
ovlaštene za zastupanje ponuditelja pravne osobe, njegov OIB i tel. kontakt
osobe,

-

vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u unajmljenom/zakupljenom
prostoru,

-

izjavu o visini ponuđene zakupnine/najamnine,

-

izjavu o prihvaćanju roka plaćanja,

Ponuda za najam/zakup mora sadržavati potrebne dozvole za rad, izvadak iz
sudskog registra (rješenje o registraciji).
Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave o podmirenim dugovanjima, ne
stariju od 30 dana.
Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole Tehnička
škola Daruvar, Gundulićeva 14, 43500 Daruvar u roku 8 dana od dana objave
natječaja s naznakom „Za natječaj . Ne otvarati – ponuda za zakup/najam školskog
prostora“.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog
natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine/najamnine.
O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni. Ponude s nepotpunom
dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natječaja neće se razmatrati.
Školski odbor zadržava pravo odbiti svaku ponudu bez obveze prema ponuditeljima
ako procijeni da niti jedna ponuda nije prihvatljiva.
S odabranim ponuditeljem biti će sklopljen ugovor nakon dobivanja suglasnosti
osnivača škole na nacrt ugovora o zakupu.Za sve informacije zainteresirani se mogu
javiti na tel:043/331-082,331-030.
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