REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 022-01/21-01/01
Ur. broj: 2104/21-02/02
Bol, 08. veljače 2021. godine
Na temelju članka 47. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09, 11/14,
1/15 i 1/18), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol
(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 6/06), načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je dana
08. veljače 2020. godine u 11.00 sati u vijećnici Općine Bol javno otvorio ponude prispjele
na javni natječaj za zakup poslovnog prostora i to poslovnog prostora tzv. Špilje pod Ložu u
Bolu.
Predmet javnog natječaja: Poslovni prostor tzv. Špilja pod Ložu u Bolu korisne
površine cca 15 m2.
Javni natječaj je sukladno čl. 11. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Bol javno objavljen na službenim internet stranicama Općine Bol i na oglasnoj
ploči Općine Bol dana 22. siječnja 2021. godine, te je bio otvoren 15 dana.
Otvaranju ponuda nazočni su ovlašteni predstavnici ponuditelja:
- Branimir Vrselja - direktor tvrtke Canto d.o.o.
- Sara Svirčić- vlasnica obrta Marija commerce
Pristigla su ukupno dvije ponude i to:
1. Tvrtka Canto d.o.o., Novački vidikovac 3, 10040 Zagreb
Ponuditelj je ponudu dostavio osobno na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Bol dana
08. veljače 2021. godine u 8.40 sati
Tvrtka Canto d.o.o. je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 421,00 kn za metar
kvadratni korisne površine mjesečno.
2. Obrt Marija commerce, vl. Sara Svirčić, Porat bolskih pomoraca 6, 21420 Bol
Ponuditelj je ponudu dostavio osobno na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Bol dana
dana 08. veljače 2021. godine u 10.50 sati
Obrt Marija commerce je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 420,00 kn za
metar kvadratni korisne površine mjesečno.
Načelnik je utvrdio da zaprimljene ponude sadržavaju svu u javnom natječaju traženu
dokumentaciju.
Ponuditelji su izvršili uvid u natječajnu dokumentaciju protukandidata.
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Primjedbi ponuditelja nije bilo.
Javno otvaranje ponuda završilo u 11.15 sati.
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković
Načelnik:
Tihomir Marinković

