
 

 
Mladost d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, OIB:51490150984 

Kontakt: tel.+385 47 654 270; fax:+385 47 654 268; e-mail: info@mladost-sport.hr    web: www.mladost-sport.hr 

 

UR.BROJ: 400/2022 

Karlovac, 4. srpnja 2022. 

 

Temeljem članka 4. Odluke o ustupanju obavljanja poslova reklamiranja i oglašavanja na javnim 

površinama i zemljištima u vlasništvu Grada Karlovca  (Glasnik Grada Karlovca br.8/2021), 

KLASA: 021-05/21-01/03, URBROJ: 2133/01-01/01-21-33 od 30.03.2021. tvrtka Mladost d.o.o. 

objavljuje: 

 

JAVNI NATJEČAJ 
za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje:  svjetlećih reklamnih ormarića (city light) 

 

 

1. PREDMET NATJEČAJA 

- zakup 12 svjetlećih reklamnih površina (CL-city light) putem prikupljanja pismenih ponuda na 

sljedećim lokacijama:  

R. 

BR.  

LOKACIJE CITY LIGHTOVA NA  

AUTOBUSNIM NADSTREŠNICAMA 

 na zemljištu u vlasništvu Grada Karlovca 

BROJ 

POVRŠINA 
ZONA 

1 Trg hrvatskih branitelja kod kbr. 1 - sud 2 1 

2 Trg Matije Gupca - Korzo 4 1 

3 Ulica Ivana Gundulića kod kbr. 1 (kod kioska) 2 1 

4 Ulica Rakovac kod kbr. 13 2 2 

5 Ulica kralja Petra Krešimira IV. 2 2 

  12  

Površina jedne city light površine iznosi 2,07m2. 

Svjetleći ormarići se daju u zakup do 30.06.2023. počevši od dana sklapanja ugovora o zakupu.  

Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti 

reklamiranja i oglašavanja. 

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za koju se natječu, u iznosu od 500,00 kuna po lokaciji na 

broj računa: IBAN: HR1824000081190017364 

Početni iznos naknade za korištenje:  

I zona 150,00 kn/m2 mjesečno  

II zona 130,00 kn/m2 mjesečno  

Na navedene cijene obračunava se PDV. 

Ponuda se može dati samo za sve oglasne predmete iz točke 1. natječaja, a ne za pojedinačne ili 

grupe lokacija. 
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 2. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 11. srpnja 2022. godine do 12:00 sati. 
  

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama tvrtke Mladost d.o.o., Karlovac, Rakovac 1, 

11. srpnja 2022. godine u 13:00 sati. 

  

 

3. PODNOŠENJE PONUDA 
  

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da tvrtka Mladost d.o.o. može prikupljati, 

koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja 

ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. 

  

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici. 

  

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati „Ponuda za javni natječaj za zakup 

svjetlećih ormarića – ne otvarati“. 

  

Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik tvrtke Mladost d.o.o. ili putem pošte na adresu: Mladost 

d.o.o., Rakovac 1., 47000 Karlovac do 11. srpnja 2022. godine do 12:00 sati. 

  

Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u tvrtki Mladost d.o.o.. 

  

Ponude zaprimljene u tvrtki Mladost d.o.o. nakon 12:00 sati 11. srpnja 2022. godine smatraju se 

zakašnjelima i neće se razmatrati. 

  

Po provedenom postupku natječaja odluku o davanju reklamnih ormarića u zakup donosi Komisija 

za provedbu javnog natječaja. 

 

Prilikom sklapanja ugovora Ponuditelj je obvezan dostaviti zadužnicu ovjerenu po Javnom 

bilježniku na cjelokupni iznos ugovorenog zakupa, sa uključenim PDV-om. 

 

  

4. UVJETI NATJEČAJA 
  
  

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe registrirane 

za obavljanje djelatnosti reklamiranja i oglašavanja. 

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u 

kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. 

  

U slučaju da je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, najpovoljnijom 

ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena. 

  

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se 

sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu zakupa uz uvjet da je veća od početne cijene. 

  

Tvrtka Mladost d.o.o. zadržava pravo odustati od provođenja ovog javnog natječaja u bilo kojem 

trenutku bez navođenja razloga. 

  

U slučaju da tvrtka Mladost d.o.o. odustane od prikupljanja ponuda izvršit će se povrat uplaćene 

jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne 

snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima. 

  

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u 

ukupni iznos zakupa, a ostalim ponuditeljima tvrtka Mladost d.o.o. vratiti će jamčevinu u roku od 



30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate. 

  

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor kojim će se definirat međusobna prava i obveze. U 

protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od zakupa te gubi pravo na povrat jamčevine. 

 

Tvrtka Mladost d.o.o. i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu najkasnije 

osam (8) dana od donošenja Odluke. 

 

Zakupnik se obvezuje: održavati nadstrešnice s reklamnim vitrinama u prometno-sigurnosnom i 

građevinski besprijekornom stanju, održavati i čistiti nadstrešnice o svom trošku (stakla jednom 

tjedno). 

 

Zakupnik se obvezuje o svom trošku reklamne vitrine održavati tehnički ispravnim, čistim i 

urednim, te se obvezuje snositi troškove električne energije kao i sve druge troškove nastale 

prilikom instaliranja i eksplatacije reklamnih i oglasnih predmeta. 

 

Zakupnik se obvezuje o svojem trošku osigurati reklamne vitrine od uobičajenih rizika (lom 

stakla, oštećenja, krađe i sl.).  

 

Zakupnik snosi troškove otklanjanja šteta prouzročenih kroz treće osobe, a štete će otklanjati 

unutar 72 sata. 

 

Komisija za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u 

potpunosti ili djelomično bez obaveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi 

odgovornost.  

 

Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Gradu 

Karlovcu i tvrtkama u njegovom vlasništvu. 

 

Prilikom sklapanja ugovora Ponuditelj je obvezan dostaviti zadužnicu ovjerenu po Javnom 

bilježniku na cjelokupni iznos ugovorenog zakupa, sa uključenim PDV-om. 

 

 

5. SADRŽAJ PONUDE 
  

Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati: 

  

- cijenu zakupa u kunama (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati), 

- podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište 

odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa), 

- osobni identifikacijski broj (OIB), 

- naziv banke i broj računa u IBAN konstrukciji ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju 

neprihvaćanja ponude, 

- dokaz da ne postoje neispunjenje dospjele novčane obveze po bilo kojoj osnovi prema 

Gradu Karlovcu i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Karlovca 

- fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice 

- pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra 

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu navedenom u tablici pod točkom 1 stavak 4 na 

žiro račun tvrtke Mladost d.o.o. IBAN: HR1824000081190017364, model 64, uz poziv na 

broj OIB PLATITELJA. 

 


