
NATJEČAJ 

za davanje u zakup zemljišta  

 
Predmet zakupa je zemljište za postavljanje opreme za izgradnju širokopojasne 
svjetlovodne infrastrukture koja će se sastojati od:  
• Telekomunikacijskog kontejnera, dimenzija 4390x2438x2591, 
• Korištenja postojeće DTK Ekolpus d.o.o. - provlačenje optičkih kabela kroz 
postojeće DTK cijevi od T-COM trase do nove pozicije kontejnera, sve sukladno skici 
pozicije kontejnera i postojeće DTK. 
 
Vrijeme zakupa: 25 godina. 
 
Lokacija: Marčelji, Viškovo, Pogled 2/4, na dijelu čestice k.č. br.278/1 k.o.Marčelji, 
površine 19.855 m2, oznaka/kultura zemljišta – šuma, Z.K. uložak br. 5183, upisane u 
zemljišnu knjigu kod Općinskog suda u Rijeci, Z.K. Odjel Rijeka, sve sukladno skici 
pozicije kontejnera i postojeće DTK (prilog 1). 

Za vrijeme zakupnine ne smije se mijenjati predmet zakupa. 

Početni iznos godišnje zakupnine: 1.200,00 kn godišnje uvećano za PDV. Zakupnik 
preuzima obvezu riješiti sve potrebne radove na izgradnji i spajanju 
telekomunikacijskog kontejnera na postojeću DTK - sukladno prilogu - skica pozicije 
kontejnera i postojeće DTK. 

Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedene 
djelatnosti. 

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati: 

 naziv ponuditelja (ime i prezime za fizičku osobu te naziv za pravnu osobu) 
 izvornik ili ovjerenu presliku iz odgovarajućeg registra za pravnu i fizičku osobu 

obrtnika, 
 dokaz-potvrdu porezne uprave o podmirenim obvezama ili o stanju duga ne 

stariju od 30 dana 
 dokaz o solventnosti, odnosno dokaz da račun nije blokiran više od sedam dana 

neprekidno u posljednjih šest mjeseci, 
 ponudu iznosa mjesečne zakupnine 
 dokaz o uplati jamčevine u iznosu 1.200,00 kuna na račun tvrtke Ekoplus d.o.o., 

broj: HR7124020061100563563 kod Erste&Steiermaerkische Bank d.d..  
 Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena odmah nakon 

izbora, dok se izabranom ponuditelju jamčevina uračunava u zakupninu. 

Sve troškove oko projektiranja, izgradnje itd. u cijelosti snosi zakupnik.  

 



Zatvorene i kuvertirane ponude s naznakom „Ponuda na natječaj za zakup - ne 
otvarati“ dostavljaju se na adresu: Ekoplus d.o.o., Pogled 2/4, Marčelji, 51 216 
Viškovo. Ponude se zaprimaju od 09. ožujka 2020. u 08:00 sati do 24.03.2020. u 
12:00 sati.  

O rezultatima natječaja ponuđači će biti obaviješteni u roku 8 dana od odabira 
najpovoljnijeg ponuditelja. 

Nepravovremene ponude neće se razmatrati. 

Ekoplus d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze prema ponuditeljima. 

S odabranim ponuditeljem će se u roku od 15 dana od dostavljanja obavijesti o ishodu 
natječaja sklopiti ugovor o zakupu, a ukoliko to ne učini odabrani ponuditelj, sklopit će 
se ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem. Izabrani ponuditelj dužan je prije 
zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine dostaviti 
bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos 5.000,00 kn ili uplatiti polog u 
istom iznosu na račun tvrtke Ekoplus d.o.o., broj: HR7124020061100563563 kod 
Erste&Steiermaerkische Bank d.d.. 
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