Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine RH“ broj:
91/96, 68/98,137/99,22/00,73/00,129/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09,153/09,143/12 i
152/14), Autobusnog kolodvora Ploče d.o.o. dana 10.11.2017. godine

RASPISUJE
NATJEČAJ
za davanje u zakup građevinskog zemljišta

1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu
Autobusnog kolodvora Ploče označenog kao dio k.č.br: 921/3 k.o Ploče, (4559/53
k.o.Komin - stari) površine 150 m2, namjena , uslužna djelatnost (autopraonica, kemijska
čistionica i praonica rublja), Trg kralja Tomislava 17 .
2. Početni iznos zakupa građevinskog zemljišta iz točke 1. iznosi 8,00 kn/m2 mjesečno bez
pdv-a.
3. Predmetno građevinsko zemljište daje se u zakup na rok od 10 godina.
4. Natjecatelji za jamstvo ponude su dužni uplatiti iznos od 50% početne mjesečne cijene
zakupnine u korist autobusnog kolodvora Ploče na IBAN: HR 1223400091100236481
5. Ponuda po ovom natječaju mora sadržavati:
• Naziv i adresa natjecatelja
• Brojkom i slovima ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
• Ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registra (za pravne osobe)
• Ovjereni preslik rješenja o upisu u središnji obrtni registra ili izvadak iz obrtnog
registra ili preslika obrtnice (za fizičke osobe - obrtnici)
• Izjava da o svemu prihvaća uvjete natječaja
• Potvrda da nema dugovanja prema autobusnom kolodvoru Ploče
• Podatak o broju tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine natjecatelja čija
ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja
• Dokaz o uplati jamčevine
6. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 10 dana od dana objave u dnevnom tisku
„Slobodnoj Dalmaciji“
7. Ponude se podnose u pisanom obliku neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte na
adresu :Autobusni kolodvor Ploče, Trg kralja Tomislava 17, Ploče s oznakom
„NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA- NE OTVARAJ“.
8. Autobusni kolodvor Ploče zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez snošenja
bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima
9. Uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu zakupa izabranog natjecatelja. Ako isti
natjecatelj svojevoljno odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine
10. Natjecateljima koji ne uspije u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana
donošenja konačne odluke.
11. Sa najpovoljnijim ponuditeljem Autobusni kolodvor Ploče sklopit će ugovor o zakupu
predmetnog građevinskog zemljišta . Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprva a
troškove solemnizacije snosi zakupnik

12. Informacije o građevinskom zemljištu koji je predmet natječaja mogu se dobiti na
autobusnom kolodvoru Ploče, radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati na tel:
020/ 679 051
Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče

Natječaj je objavljen u dnevnom tisku „Slobodnoj Dalmaciju“ i na službenim stranicama
grada Ploča

