	Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 79/06, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14. i 81/15. – pročišćeni tekst) i članka 6. stavka 1. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/16. i 19/17) i članka 10. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Legrad, KLASA: 406-01/20-01/01, URBROJ: 2137/10-20-26 od 25. svibnja 2020. godine, objavljuje se 
 
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad

I.
	Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Legrad navedenih u Popisu 1. priloga Javnog natječaja, u svrhu provođenja Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Legrad u 2020. godini. 
	Početna cijena za nekretnine koje su predmet prodaje iz stavka 1. ovog natječaja je povlaštena cijena u iznosu 1,00 kune, sukladno Mjeri 1.1. „Poticanje investicija za otvaranje novig gospodarskih djelatnosti“ iz članka 7. Programa. 
	Razlika između tržne cijene nekretnine navedene kao početna cijena u Popisu 1. priloga natječaja i povlaštene cijene iz stavka 2. ove Točke, predstavlja potporu male vrijednosti, o čemu korisnik potpore (kupac nekretnine) potpisuje izjavu. 
	

II.
	Korisnici potpore Mjere 1.1. programa su:
	domaća i strana trgovačka društva – subjekti malog gospodarstva (mikro, mali i srednji subjekti) i obrti koji ispunjavaju uvjete utvrđene Mjerom i javnim natječajem za prodaju nekretnina, a koji kao investitori ulažu u izgradnju poslovnog objekta radi otvaranja nove gospodarske djelatnosti ili preseljenja djelatnosti na području Općine.  

	Opći kriteriji koje korisnici Programa moraju ispuniti: 
	subjekti koji kupe nekretninu sukladno Mjeri 1.1. ovog Programa obvezni su izgraditi poslovni objekt za obavljanje djelatnosti u roku 3 (tri) godine od sklapanja kupoprodajnog ugovora,

subjekti koji kupe nekretninu sukladno Mjeri 1.1. ovog Programa obvezni su u izgrađenom objektu (prostoru) obavljati poslovnu djelatnosti najmanje 5 (pet) godina od dana izgradnje, a danom izgradnje smatra se dan izdavanja uporabne dozvole ili drugog dokumenta kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti u poslovnom objektu. 
	Opći kriteriji za kupnju nekretnine sastavni su dio kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Općine Legrad i gospodarskog subjekta.

III.
	Ponuda se podnosi u pismenom obliku, na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu javnog natječaja, a može se preuzeti na internetskoj stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr ili u Općini Legrad. Ponuda se piše na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
	Ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici i predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad ili se šalje poštom preporučeno, na adresu: Općina Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A, 48317 Legrad, s naznakom na prednjoj strani omotnice „Ponuda za natječaj po Programu razvoja gospodarstva – ne otvaraj“.
	Dan predaje ponude Općini, odnosno dan predaje pošti, osnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom primitka ponude.
	Rok za predaju ponude je istovjetan s rokom za podnošenje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad, odnsno 30 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u tisku.

IV.
	Ponuditelj (korisnik) koji ponudu podnosi sukladno Programu nije obvezan uplatiti jamčevinu.
	Za odabir ponuditelja koji podnosi ponudu prema ovom natječaju izrađuje se bodovna lista sukladno kriterijima utvrđenima Programom, a najpovoljniji ponuditelj je onaj koji će ostvariti najveći broj bodova sukladno općim i posebnim kriterijima. 
		
V.
	Ponuditelji mogu izvršiti pregled nekretnine svakog dana tijekom trajanja natječaja uz prethodni dogovor s općinskim načelnikom.
	Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku najduže 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
	Odabrani ponuditelj plaća kupoprodajnu cijenu jednokratno, prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora. 
	Porez na promet nekretnina kao i sve troškove u svezi ovjere potpisa, upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama, te sve ostale troškove snosi kupac.
	Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati.
	Općinsko vijeće zadržava pravo odustajanja od prodaje nekretnine u vlasništvu Općine, poništenja javnog natječaja kao i odbijanja ponuda, u svako doba do potpisivanja ugovora bez posebnog obrazloženja ponuditeljima, a da pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.

VI.
	Pisana ponuda, koja mora biti potpisana, mora sadržavati:
- u potpunosti popunjen ponudbeni list sa svim traženim podacima (ime i prezime fizičke osobe obrtnika s nazivom tvrtke i adresom sjedišta odnosno naziv pravne osobe s adresom sjedišta),
- preslika izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od 30 dana računajući od objave natječaja u tisku (preslikom se smatra i ispis elektroničke isprave). 

Obavijest o javnom natječaju objavljuje se u tjednom listu, a tekst javnog natječaja objavljuje se na internetskoj stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr.  
Sve informacije mogu se dobiti radnim danom tijekom trajanja natječaja i to: ponedjeljak od 7.00 do 17.00 sati, utorak-četvrtak od 7.00 do 15.00 sati, petak od 7.00 do 13.00 sati, na tel. 048/863-241, mob. 099-204-3338 i na e-mail: legrad.nacelnik@gmail.com ili opcina-legrad@kc.t-com.hr .

O P Ć I N A   L E G R A D





PONUDBENI LIST
Predmet javnog natječaja:  Prodaja nekretnine– izgrađenog ili neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad prema Programu mjera poticanja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području Općine Legrad
			
PODACI O PONUDITELJU

Naziv ponuditelja i sjedište ponuditelja





OIB


Adresa za dostavu pošte:



Broj telefona:


Adresa e-pošte


IBAN


Osoba za kontakt


PODACI O DJELATNOSTI KOJA BI SE OBAVLJALA NA KUPLJENOJ NEKRETNINI
Vrsta djelatnosti
(obavezno navesti)



Planirani broj radnika koje se namjerava zaposliti

CIJENA
PONUĐENA CIJENA:
(brojkama)


Uz ponudbeni list obavezno priložiti: 
- presliku izvoda iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana 
   objave javnog natječaja za prodaju nekretnina u tisku (elektronički ispis isprave) 
- dokaz o uplaćenoj jamčevini (ako je primjenjivo) 


U _______________, _____________2020. god.

                                                                                          
                                                                              _____________________________                                                              
    (potpis ponuditelja ili ovlaštene osobe ponuditelja)



