
OBRAZAC PONUDE 

PODNOSITELJ PONUDE: 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(ime prezime i naziv obrta  ili naziv pravne osobe), 
_____________________________________________________________(adresa/sjedište), 
OIB: _____________________, broj telefona za kontakt _____________________________, IBAN: 
___________________________________________ (broj računa) otvoren kod banke 
_______________________________________________ (naziv banke)i 
li broj SWIFT_______________________________________________(ako je ponuditelj iz 
inozemstva) 
 e-mail adresa: ___________________________. 
 
Temeljem Javnog natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup objavljenog dana 11.srpnja 2019. 
godine na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr i oglasnoj ploči 
Općine Andrijaševci, a koji je raspisala Općina Andrijaševci podnosim: 
 

PONUDU ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 
 

 
koji se nalazi u Andrijaševcima, na adresi Matije Gupca 43, k.č.br. 861 k.o. Andrijaševci, ukupne 
površine 675,38 m² 
 
 
za koji nudim neto mjesečnu zakupninu u iznosu od  kn : 
 
 
 
U poslovnom prostoru ću obavljati djelatnost: ___________________________________________. 
 
Upoznat sam sa stanjem i opremljenošću poslovnog prostora te ću isti urediti i privesti namjeni 
sukladno navedenoj djelatnosti o svom trošku. 
 
Ukoliko moja ponuda ne bude prihvaćena iznos jamčevine vratite na račun 
IBAN_________________________ otvoren kod banke __________________________________. 
 
Vlastoručnim potpisom ove ponude i ustupanjem osobnih podataka, ustupljenih Općini Andrijaševci 
kao voditelju zbirke osobnih podataka, smatra se da ste suglasni s obradom istih. 
Ustupljeni podaci  biti će obrađeni i korišteni u svrhu provedbe postupka Javnog natječaja za davanje 
poslovnog prostora u zakup od 11. srpnja 2019. godine sukladno propisima koji uređuju područje 
zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. 
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i 
Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 
 

_________________ 
(mjesto i datum) 

 
________________________________ 
(vlastoručni potpis i pečat podnositelja) 

________________________ 
Prilozi: 
(zaokružiti redni broj dokumenta koji se prilaže ponudi) 
-  preslik osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba, 
- izvadak iz sudskog registra, izdan od strane registarskog suda ili javnog bilježnika, 
 preslik, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja , ukoliko je ponuditelj pravna 
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 osoba, 
- dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena 
 poslovnog prostora – obrtnica ili izvadak iz obrtnog registra, ne stariji od 6 mjeseci od dana 

 objave javnog natječaja, u  preslici, ako je ponuditelj fizička osoba koja je vlasnik obrta, 
- izjavu da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj za određeni poslovni 
 prostor, otvoriti obrt odnosno osnovati trgovačko društvo za obavljanje djelatnosti koja je  
 određena kao namjena predmetnog poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana primitka  
 odluke o izboru istog kao najpovoljnijeg ponuditelja, ako je ponuditelj fizička osoba koja u 

vrijeme trajanja natječaja nije vlasnik obrta odnosno osnivač trgovačkog društva, 
- dokaz o uplati jamčevine – uplatnica ili potvrda o uplati izvršenoj putem  interneta, 
- potvrda da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Općini i trgovačkim društvima u 

 vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine, a u slučaju odobrenja odgode plaćanja navedenih 
 obveza sukladno posebnim propisima odnosno odobrenja obročne otplate navedenih obveza 
 sukladno odlukama nadležnih upravnih tijela,  

-  izjavu da se pridržava rokova plaćanja, izdano u razdoblju od dana objavljivanja natječaja do 
posljednjeg dana objave, u izvorniku (u slučaju da mu je odobrenja odgoda plaćanja  
dugovanja prema Općini i/ili trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom  
vlasništvu Općine) 

- preslik potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava 
 Ministarstva financija, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja  

- preslik dokumentacije kojom se dokazuje prvenstveno pravo osobe iz zakona o hrvatskim  
 braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

 
 Svu javnim natječajem traženu dokumentaciju ponuditelj može dostaviti u običnom presliku 
uz napomenu da Općina može prije donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude zatražiti od 
ponuditelja dostavu izvornika dokumenata dostavljenih u ponudi. 


