
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR 

Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24 e   

 

 
KLASA:  372-01/23-01/01 

URBROJ: 2198-1-60-15-23- 10 

U Zadru,  13.   siječnja 2023. godine 

 

 

Na temelju Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup i privremeno 

korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama Zadarske županije, KLASA: 602-01/21-

1/22, URBROJ: 2198-02-22-4, od 17. veljače 2022. godine, Odluke Upravnog odjela za 

obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije, KLASA: 602-04/22-01/31, URBROJ: 2198-

04/1-22-2, od 05. travnja 2022. godine, Odluke Školskog odbora Glazbene škole Blagoje 

Bersa Zadar o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup prostora i opreme za automat 

za kavu i tople napitke s priključkom na električnu energiju, KLASA: 406-04/22-01/01, 

URBROJ: 2198-1-60-06-22-337,  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje: 

 

 

NATJEČAJ 

za davanje u zakup prostora za postavljanje samoposlužnih aparata 

 

 

PREDMET 

I. 

Predmet natječaja je davanje u zakup prostora Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar, u 

Zadru, Dr. Franje Tuđmana 24 e, prizemlje, prostor školskog hodnika s priključkom 

električne energije, za potrebe postavljanja ukupno dva ( 2 ) samoposlužna aparata, od čega: 

 

- jedan  samoposlužni aparat ( 1 ) za tople napitke i 



- jedan samoposlužni aparat ( 1 ) za hladne bezalkoholne napitke te slane i slatke grickalice     

   (snack ).  

 

Instalacija aparata, održavanje i servisiranje je na trošak ponuditelja. 

 

Aparati moraju biti zdravstveno i tehnički ispravni za rad. 

 

Ponuditelj je dužan održavati higijenske uvjete aparata u skladu s pozitivnim  

sanitarno-higijenskim propisima te je odgovoran za njihov ispravan rad. 

 

Djelatnici koji dolaze u dodir s aparatima moraju imati uredne zdravstveno-sanitarne 

isprave. 

 

 

MINIMALNI POČETNI IZNOS ZAKUPNINE 

 

II. 

Minimalni početni iznos zakupnine za smještaj samoposlužnih aparata iznosi   50 

eura / 376,73 kune ( bez PDV-a ) mjesečno po jednom ( 1 ) automatu. 

Konverzija  je napravljena prema fiksnom tečaju  1 EURO = 7,53450 HRK.  

 

Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine. 

 

Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem automata za 

napitke, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara. 

 

Plaćanje zakupnine je do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec. 

 

 

VRIJEME ZAKUPA 

III. 

Prostor za samoposlužne aparate daje se u zakup na određeno vrijeme od pet ( 5 ) 

godina. 

 



Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe. 

 

 

 

UVJETI  NATJEČAJA 

IV. 

Aparati moraju zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike: 

- više mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi instant kave, espresso kave, mlijeka, 

čokolade i čaja, odnosno u ponudi obvezno moraju nuditi pripravljene napitke: instant kava, 

espresso kava, kava s mlijekom, capuccino, čokoladni napitak, čaj i druge mogućnosti uz 

doziranje šećera 

-  različite vrste naplatnih sustava koje u potpunosti mogu zadovoljiti korisnike:  sustav  

   kovanicama i papirnatim novcem, uz povrat razlike novca 

- nije dopuštena ponuda alkoholnih pića. 

 

V. 

Pisane ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati: 

- ime, prezime, OIB i adresu prebivališta za  fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB, adresu 

sjedišta tvrtke, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, za pravne osobe  

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, izvatka iz sudskog registra za pravne osobe, 

odnosno  obrtnice za  fizičke osobe – obrtnike, sve ne starije od tri ( 3 ) mjeseca od dana 

objave ovog natječaja,  

- jasno navedenu visinu ponude mjesečne zakupnine po aparatu izražene u eurima ( brojkama 

i slovima )  bez PDV-a 

- potvrdu nadležnog tijela o izvršenoj obvezi plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja 

- prodajni asortiman aparata koji se namjerava ponuditi  s pripadajućim jedničnim cijenama. 

 

Pravo prednosti na natječaju, sukladno čl. 6. st. 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji 

poslovnog prostora ( Narodne novine br. 125/11, 64/15, 112/18 ), ostvaruju osobe iz članka 

132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( 

Narodne novine br. 121/17, 98/19 i  84/21), ako se u svojoj prijavi na natječaj za navedeni 

prostor pozovu na to pravo, ako udovolje uvjetima natječaja i najpovoljnije ponude, te ako 

nisu u zakupu drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=11456
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=11458
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35789


 

Ponuditelji koji se pozivaju na pravo prednosti u ponudi za natječaj moraju dostaviti 

dokument kojim dokazuju odgovarajući status za ostvarivanje prava prednosti pri zakupu 

poslovnog prostora. 

VI. 

Rok za podnošenje ponuda je 8 ( osam ) dana od objave natječaja, bez obzira na 

način dostave, odnosno od  13. siječnja 2023. godine do 23. siječnja 2023. godine. 

 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Glazbene škole 

Blagoje Bersa Zadar: https://www.glazbena-skola-zadar.hr/   . 

 

Pisane ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno predaju u tajništvo 

škole u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ˝ na 

adresu Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24 e, 23 000 Zadar. 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja otvara i pregledava pristigle ponude u 

prostoru Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar najkasnije deset ( 10 ) dana od dana zaključenja 

natječaja.  

 

Otvaranje ponuda nije  javno. 

 

 

VII 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz 

natječaja sadrži najveći iznos zakupnine. 

 

VIII. 

Neće se razmatrati: 

- nepravovremene i nepotpune ponude  

- ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja 

- ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu 

evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava. 

https://www.glazbena-skola-zadar.hr/


U slučaju da pristigne više ponuda za isti automat s istim iznosom ponuđene 

zakupnine, nadmetanje se nastavlja između tih ponuditelja iskazivanjem većeg iznosa od 

ponuđene zakupnine u pisanom obliku. 

 

U slučaju da pristigne samo jedna valjana ponuda, ista može biti izabrana. 

 

Škola zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, odnosno ne prihvatiti niti 

jednu ponudu bez posebnog obrazloženja. 

 

IX. 

Odluka o davanju u zakup ili Odluka o poništenju natječaja dostavit će se svim 

sudionicima natječaja pisanim putem. 

 

X. 

S ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, ravnateljica Škole sklopit 

će ugovor o zakupu prostora za smještaj automata. 

 

Zakupnik s kojim će biti zaključen ugovor o zakupu prostora za smještaj automata ne 

može isti dati u podzakup. 

 

 

  

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 


