REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD ŠIBENIK
GRADONAČELNIK

KLASA : 372-03/14-01/17
URBROJ: 2182/01-07/1-14-1
Šibenik, 10. veljače 2014.
Na temelju članka 46. stavka 3. točke 10. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik
Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12 i 2/13 ), i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora («Narodne novine» 125/11), te članka 9. st. 1. b, i st. 3. i članka 12.
Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ( Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ 7/97., 4/98.,8/04. i „Službeni glasnik Grada Šibenika“,
8/09., 4/11.) gradonačelnik Grada Šibenika, raspisuje
NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora
1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Gradu Šibeniku i
to:
prostor ugostiteljskog objekta na ŠRC Banj: prizemlje površine 133,19 m2,
kat površine 143,14 m2 sa terasom površine 95,82 m2 i galerijom površine 24
m2 , ukupno 396,15 m2, sve označeno na skici izrađenoj od strane Upravnog
odjela za komunalne djelatnosti Grada Šibenika, od dana 10. veljače 2014.,
koja skica je sastavni dio ovog natječaja, sve smješteno na čestici broj 685/76
K.O. Šibenik.
2. Prostori iz točke 1. ovog natječaja daju se u zakup na rok od 15 godina.
3. Namjena poslovnog prostora je ugostiteljska djelatnost (cafe bar, brza prehrana,
snack bar i/ili slično) s mogućnošću otvaranja noćnog kluba. Budući zakupnik ima pravo
korištenja javnih površina na ŠRC Banj radi organiziranja kulturnih, športskih i drugih
manifestacija, kao i pravo korištenja 4 parkirna mjesta na platou iznad ugostiteljskog objekta
na ŠRC Banj, sve označeno na skici izrađenoj od strane Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti Grada Šibenika, od dana 10. veljače 2014., koja skica je sastavni dio ovog
natječaja, izuzev pozicije 4 parkirna mjesta koja pozicija će se naknadno utvrditi Ugovorom,
sve smješteno na čestici broj 685/76 K.O. Šibenik.
4. Za početni minimalni iznos mjesečne zakupnine za prostore iz točke 1. ovog
natječaja utvrđuje se iznos od 15.000,00 kuna, uvećan za pripadajući iznos
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PDV-a. Zakupnina će se plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do 10. u
mjesecu. Zakupnina će se ugovarati uz deviznu klauzulu u odnosu na srednji tečaj
€ na dan otvaranja ponuda. Tijekom trajanja zakupa, svakih 5 godina vršiti će se
korekcija iznosa zakupnine sukladno rastu BDP-a u Republici Hrvatskoj.
Ugovor o zakupu će se solemnizirati o trošku zakupnika.
5. Prostor ugostiteljskog objekta je u izgradnji, a budući zakupnik dužan je stupiti u
ugovorni odnos sa izvođačem radova, te iste radove dovršiti, sve sukladno
Izmjeni glavnog projekta za izgradnju složene građevine ŠRC Banj, ZOP:
418/12, T.D. BROJ:544/13, od svibnja 2013. godine, izrađenom od ARX d.o.o., iz
Šibenika, o svom trošku, bez prava na povrat uloženog. Projekt unutarnjeg
opremanja ugostiteljskog objekta mora biti odobren od strane zakupodavca.
6. Zakupnik je na sebe dužan preuzeti obvezu redovnog održavanja i podmirivanja
režijskih troškova sanitarnog čvora u objektu ŠRC Banj, koji nije predmet
zakupa, a služi svim korisnicima ŠRC Banj, kao i obvezu redovitog održavanja i
podmirivanja troškova potrošene vode za tuševe na javnoj površini. Javni WC i
tuševi na javnoj površini u funkciji moraju biti najmanje od 01.lipnja do 30. rujna.
Zakupnik je dužan voditi brigu o izgledu, čistoći i sigurnosti javnih površina
kojih ima pravo korištenja, posebice nakon koncerata i drugih manifestacija u
njegovoj organizaciji, te odgovara za sve štete nastale na prostoru ŠRC Banj
tijekom manifestacija u njegovoj organizaciji. Zakupnik je dužan izdati bianco
zadužnicu na iznos od 200.000,00 kuna , a koja će služiti saniranju eventualno
nastalih šteta u svezi sa prije navedenim, a koje zakupnik nije u stanju ili ne želi
sanirati. Zakupnik je dužan osigurati objekt od svih uobičajenih šteta.
7. Zakupnik je dužan omogućiti Gradu na javnim površinama koje su predmet
korištenja održavanje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u organizaciji ili
pod pokroviteljstvom Grada, čije održavanje ne smije ugrožavati normalan rad
zakupnika. Zakupnik ne smije onemogućiti slobodno i nenaplatno korištenje
sportskih igrališta i drugih javnih sadržaja koji se nalaze na javnoj površini koja je
predmet korištenja, niti smije mijenjati njihovu namjenu.
8. Na ime jamčevine natjecatelji trebaju uplatiti trostruki iznos početnog iznosa
mjesečne zakupnine, uvećane za pripadajući iznos PDV-a, i to na žiro račun Proračuna Grada
Šibenika, broj: IBAN:HR4223600001844400003, model: HR68, poziv na broj:7722- OIB, a
dokaz ( uplatnicu) o izvršenoj uplati dostaviti uz ponudu, a koja će se za izabranoga ponuđača
tretirati kao osiguranje plaćanja zakupnine.
9. Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe.
10. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju nepodmirena dospjela
dugovanja prema Gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj.
11. Ponuđači uz ponudu trebaju dostaviti:
- pravne osobe izvod iz registra trgovačkih društava,
- fizičke osobe izvod iz registra obrtnika,
- udruge izvod iz registra udruga,
- uplatnicu o plaćenoj jamčevini,
- preslik računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine natjecateljima koji ne
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uspiju u natječaju,
- potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave da natjecatelj nema
dospjelih dugovanja prema RH, osim ako je sukladno posebnim propisima
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili
pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
12. Poslovni prostor je u izgradnji pa se sve obavijesti o roku i dogovoru za
razgledavanje poslovnog prostora mogu dobiti na tel. 022/ 431-050, 431-051.
13. Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.
14. Ponude se podnose poštom preporučeno u zatvorenoj kuverti, na adresu: Grad
Šibenik, Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, na kojoj treba biti naziv,odnosno
ime natjecatelja, adresa, kontakt broj (telefon, mobitel), te naznaka: “ PONUDA ZA
POSLOVNI PROSTOR (ugostiteljski objekt na ŠRC Banj) - NE OTVARAJ”.
15. Ovaj natječaj objavit će se u tisku , na oglasnoj ploči Gradske uprave i na web
stranicama Grada Šibenika.
Ponude na natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana zadnje objave
natječaja u tisku.
16. O mjestu i vremenu otvaranja ponuda kandidati će biti pravovremeno
obaviješteni.
Otvaranju ponuda može biti nazočan ponuđač osobno, odnosno osoba
ovlaštena za zastupanje pravne osobe, a ukoliko pristupa treća osoba treba imati punomoć.
17. Precizan način korištenja objekta i javnih površina zasebno, kao i u odnosu na
plažu Banj, će se precizirati Ugovorom između Grada Šibenika i budućeg zakupnika.
18. Gradonačelnik Grada Šibenika zadržava pravo djelomičnog i potpunog
poništenja ovog natječaja, bez obrazloženja.
GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Šibenski list, Šibenski tjednik
2. Oglasna ploča i web stranica-ovdje
3. Upravni odjel za gosp. gradskom imovinom- ovdje
4. Dokumentacija- ovdje
5. Spis- ovdje

