
REPUBLIKA HRVATSKA
Osnovna škola Mikleuš
Školska 13, Mikleuš
KLASA: 372-01119-01119
URBROJ :2189-24-01119-1

Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač
Virovitičko-podravska županija (KLASA: 406-01116-02/19, URBROJ: 2189/1-03/14-17-24 od 28.
ožujka 2017.godine), Osnovna škola Mikleuš objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u najam/zakup školskog prostora

Osnovna škola Mikleuš, Školska 13, Mikleuš daje u naajam/zakup slijedeći prostor na adresi sjedišta:

1. Predmet natječaja je najamIzakup sportske dvorane;
2. Dvorana se daje u najamIzakup za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu

izvoditi;
3. Školska dvorana se iznajmljuje na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

u vremenu kadaje prostor slobodan, odnosno kada ga ne koristi škola.
Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme kolektivnih godišnjih odmora.

4. Dvorana se daje u najamIzakup radnim danima, od ponedjeljka do petka.
Subotom i nedjeljom dvorana se daje u najamIzakup prema potrebama.
Ponuditelj je obvezan navesti željeni termin te broj sati korištenja. Raspored korištenja
napravit će se u dogovoru korisnika i škole.

5. Cijena najma/zakupa:
- sportska dvorana za vanjske korisnike (rekreacija)
- sportska dvorana za sportske klubove za pripremu i održavanje
utakmica subotom i nedjeljom

- sportska dvorana za sportske klubove (treninzi preko tjedna)

100,00 kn/sat
200,00 knlsat

Ravnatelj:

80,00knlsat.

Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe;
Ponuda za najamIzakup mora sadržavati naziv, adresu, OIB, IBAN, ime i prezime fizičke osobe
odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja pravne osobe, njegov OIB, i tel. kontak osobe,
vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u unajmljenomlzakupljenom prostoru;
Ponuda mora sadržavati izjavu o visini ponuđene zakupnine/najmanine.

Ponude se dostavljaju na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja na Internet stranici
Virovitičko-podravske županije, Internet stranici škole i oglasnoj ploči škole s naznakom "Za natječaj
- najam". Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz
natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
O rezultatu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ponude s nepotpunom
dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natječaja te ponude ponuditelja koji imaju
dugovanja prema Osnovnoj školi Mikleuš neće se razmatrati.
Povjerenstvo za izbor zadržava pravno odbiti svaku ponudu bez obveze navođenja razloga prema
ponuditeljima.
Za sve potrebne informacije o predmetu oglasa i za razgledavanje prostora zainteresirani se mogu
javiti na telefon 033/400-297.

Mikleuš, 20. prosinca 2019.g.


