
UVJETI UZ JAVNI POZIV ZA ZAKUP UREĐENIH PARKIRALIŠNIH MJESTA ZA CRESKU
ULICU: U MALOM LOŠINJU , OBJAVLJEN DANA 28.06.2016., OTVOREN DO

01.07.2016.

1. U slučaju većeg broja zahtjeva, nego što je javnim pozivom predviđeno rezerviranih
parkirališnih mjesta u određenoj zoni, korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta će se odrediti
temeljem kriterija ponuđene cijene. Korisnik rezerviranog parkirnog mjesta koji je ponudio
veću cijenu zakupa ima prvenstveno pravo izbora pojedinog mjesta iz ovog javnog poziva.
Nakon što se formira rang lista najpovoljnijih ponuditelja, temeljem plasmana sklopiti će se
Ugovor o zakupu za pojedino mjesto i to po izboru podnositelja zahtjeva sa najpovoljnijim
ponudama.U slučaju da korisnik rezerviranog mjesta ima od prije zakupljeno parkirno mjesto
na obližnjoj lokaciji na svojem imenu, prednost pri odabiru imat će osobe koje nemaju još
zakupljeno ni jedno parkirno mjesto.
2. Parkirališna mjesta se daju u zakup u stanju u kojem se nalaze.
3. Odabrani ponuditelji biti će pozvani da u roku od 5 dana od otvaranja ponuda izjavom
potvrde na izbor određenog parkirališnog mjesta.
4. Nakon što odabrani ponuditelj izjavom izabere određeno rezervirano parkirališno
mjesto u roku od 3 dana sklopiti će se ugovor o zakupu istog.
5. Ukoliko netko od odabranih ponuditelja u propisanim rokovima ne dostavi izjavu o
odabiru parkirališnog mjesta ili ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu , gubi pravo na zakup
i njegovo mjesto na listi ponuditelja zauzet će prvi sljedeći ponuditelj sa liste sastavljene
temeljem kriterija ponuđene cijene.
6. Za parkirna mjesta u Creskoj ulici mogu se natjecati osobe sa stalnim prebivalištem u
istoj ulici i to po kućnim brojem: 1,3,5,6,7,8,9,10,12,14,16.
7. Osobama s invaliditetom koje imaju pravo na isticanje znaka pristupačnosti na vozilu i
koji su podnijeli zahtjev u skladu sa ovim javnim pozivom dodjeljuje se rezervirano parkirno
mjesto po njihovom izboru i to bez obveze plaćanja zakupnine
8. Ponuda mora sadržavati: ime, prezime , OIB i adresu ponuditelja, ponudu sa izjavom
o prihvaćanju uvjeta iz natječaja, dokaz o prebivalištu za fizičke osobe, dokaz o vlasništvu
nad vozilom , dokaz o vlasništvu nekretnine i ponuđeni iznos cijene.
9. Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadržava jedan ili više gore navedenih obaveznih
elemenata. Nepravovremena ponuda je ona koja je pristigla izvan roka propisanog
natječajem. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.
10. Ponuda treba biti dostavljena u dvostrukoj omotnici, na način da ponuđeni iznos
cijene treba biti odvojen od ostalih elemenata ponude (navedenih u točci 10.) u zasebnoj
omotnici. Otvaranje ponuda obaviti će se nakon proteka roka za natječaj 01.07.2016. god., u
13:00 sati, u sali Gradske knjižnice. Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji .
Otvaranje ponuda i sastavljanje liste provodi Povjerenstvo.
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