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Srednja škola Ambroza Haračića (OIB 36425980597), Omladinska 12, Mali Lošinj, dana 11. 

siječnja 2023. godine raspisuje  

NATJEČAJ 

za davanje u zakup prostora 

 

1. PREDMET NATJEČAJA:  

1.1.  za potrebe održavanja nastave/konzultacija u zakup se daje: - jedna učionica (broj 

14) u zgradi matične Škole u Omladinskoj 12  

 

2. OPĆI UVJETI:  

1.2.  Prostor pod 1.1. daje se u zakup na određeno vrijeme od 1. veljače do 1. listopada 

2023. godne; početna cijena zakupa iznosi = 15,00 eura po školskom satu, za dva 

sata tjedno, što mjesečno iznosi početno 120,00 eura (prema ponuđenoj cijeni), 

osim tijekom mjeseca srpnja, kolovoza i rujna kada će se naplaćivati ponuđena 

cijena po satu po odražnom školskom satu. 

 

3. PONUDA MORA SADRŽAVATI:  

- osobne podatke ponuditelja (ime i prezime odnosno naziv tvrtke/obrta/udruge, adresu, oib)  

- rješenje o upisu u sudski registar, registar udruga ili obrtnicu (u izvorniku ili ovjerenoj 

preslici) iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je 

predmet zakupa  

- ponuđeni iznos zakupnine i rok zakupa  
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- izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.  

 

4. NAČIN, MJESTO I ROK DOSTAVE PISANIH PONUDA:  

Ponuda s prilozima dostavlja se poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: 

Srednjan škola Ambroza Haračića, Povjerenstvo za provedbu natječaja o zakupu, Omladinska 

12, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „ponuda za zakup prostora - ne otvarati“.  

Rok za dostavu ponuda je 19. siječanj 2023. u 14.00 sati.  

 

5. ODABIR PONUĐAČA:  

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom ukoliko ispunjava 

uvjete natječaja.  

Nepotpune ponude i ponude pristigle po isteku natječajnog roka neće se razmatrati. 

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

ponudu bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.  

 

6. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA:  

23. siječanj 2023. u 13.00 sati u tajništvu škole, Omladinska 12.  

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 

 


