
 
 

     Raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
za prikupljanje pismenih ponuda 

za zakup prostora 
 

I. ZAKUPODAVAC 
 
HŽ CARGO d.o.o. za prijevoz tereta, Zagreb, Heinzelova 51, OIB: 08720210702 (dalje u tekstu: 
HŽ Cargo d.o.o.) 
 

II. PREDMET ZAKUPA 
 
Predmet natječaja/zakupa je nekretnina (uredski prostor površine 74,00 m²) na lokaciji Trg 
Lavoslava Ružičke bb, k.č. 8935/1 k.o. Osijek 
 

III. MJESEČNA ZAKUPNINA 
 

Početni iznos zakupnine iznosi  22,68 kn/m2 mjesečno bez PDV-a (3,00 €/m2 mjesečno po 
prodajnom tečaju HNB). 
Sve poreze i propisana davanja koja se odnose na zakup prostora u cijelosti snosi Zakupnik. 
Početni iznos zakupnine ne uključuje PDV. 
 

IV. ROK ZAKUPA 
 
Predmet zakupa daje se u zakup u viđenom stanju na rok od 5 godina. Potpisom ugovora o 
zakupu te primopredajnog zapisnika, Zakupnik potvrđuje da je nekretninu primio u viđenom 
stanju i suglasan je da će nekretninu urediti o vlastitom trošku kako bi u njoj mogao obavljati 
ugovorenu djelatnost. 
 

V. UVJETI NATJEČAJA 
 
1. Referentni uvjeti 

 
Pravo na podnošenje ponuda za zakup imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane za 
obavljanje djelatnosti iz predmeta ovog natječaja u Republici Hrvatskoj, što dokazuju originalom 
ili ovjerenim izvatkom iz sudskog registra, odnosno rješenjem o upisu u obrtni registar. 
Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti djelatnost koju će obavljati na predmetu zakupa a 
koja mora biti dopuštena sukladno propisima te ponuditelj mora biti registriran za obavljanje 
iste u odgovarajućim registrima. 

 
2. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uz ponudu na natječaj položiti jamčevinu u iznosu 
3.000,00 kn, uplatom na račun  HŽ Cargo d.o.o. kod Privredne Banke Zagreb 
HR2823400091510962032 svrha «jamčevina za zakup prostora» primatelj HŽ Cargo d.o.o., 
Zagreb, Heinzelova 51. 
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Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će biti vraćena isplatom na  njihov račun bez 
kamata. 
Jamčevina uplaćena od ponuditelja čija je ponuda prihvaćena uračunat će se u zakupninu. 
Ako ponuditelj odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. 
Ako ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu u roku 15 dana, od dana poziva  na potpis,  smatra se 
da je odustao od ponude te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti. 
 
3. Osiguranje naplate zakupnine, režijskih troškova i svih naknada, te naknade za faktičnu 
uporabu zakupljene nekretnine 
 
Ugovorom o zakupu regulirat će se osiguranje naplate zakupnine, režijskih troškova i svih 
naknada, te naknade za faktičnu uporabu zakupljene nekretnine izdavanjem dvije zadužnice 
danom potpisa ugovora o zakupu ili solemnizacijom ugovora. Budući zakupnik se obvezuje 
prilikom potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti dokaz da je na račun zakupodavca uplatio iznos 
od 3 mjesečne zakupnine bez PDV-a. 
 
 4. Posebne odredbe 
 
Neće se razmatrati nepotpune ponude, (osim u slučaju kada je ponuda za prostor jedina, te će 
se tražiti dopuna dokumentacije), ponude prispjele nakon roka, ponude fizičkih i pravnih osoba 
koje su u blokadi dužoj od 6 mjeseci, ponude fizičkih osoba i pravnih osoba nad kojima je 
pokrenut postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja, kao i ponude ponuditelja koji nisu uredno ispunjavali obveze prema 
HŽ Cargu tj. ako imaju nenamirena (bilo kakva) dugovanja prema HŽ Cargu. 

 
Ugovor o zakupu sklapa se na 5 godina s mogućnošću njegova daljnjeg produljenja u slučaju 
ispunjavanja svih ugovornih obveza, i sačiniti će se kao ovršna isprava ovjereni kod javnog 
bilježnika, sukladno odredbi članka 4. točka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora. Troškove solemnizacije snosi zakupnik. 
HŽ Cargo pridržava pravo izmjene natječajne dokumentacije za vrijeme natječaja do zakonskog 
roka podnošenja dokumentacije, također pridržava pravo poništiti natječaj u cijelosti ili 
djelomično i ne izabrati niti jednog ponuditelja ne navodeći razlog, te ne snosi  nikakve troškove 
sudjelovanja ponuditelja na natječaju. 
Posebno povjerenstvo Zakupodavca razmotriti će ponude te obavijestiti najpovoljnijeg 
ponuditelja o ishodu natječaja. Prostor za zakup može se razgledati svakog radnog dana od 9,00 
– 11,00 sati uz najavu šefu regionalnog područja HŽ Cargo ili samostalnom inženjeru za 
upravljanje imovinom (gosp. Nikola Strikoman, mob. 098 260 675), a detaljnije informacije 
mogu se dobiti na telefon 099 8022 606  HŽ Cargo  -  Javorka  Stipetić. 

  
 VI.   KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

  
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz najviši ponuđeni iznos zakupnine 
udovoljava svim uvjetima natječaja, osobito bonitetu  (račun ne smije biti u blokadi zadnjih 6 
mjeseci). 
 

VII. PONUDE 
 

1. Ponuda mora sadržavati: 
 

1-iznos ponuđene zakupnine po m² mjesečno, isključivo u kunama  
2-broj računa u banci radi povrata jamčevine, 
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3-dokaz o uplati jamčevine, 
 4-za pravne osobe, važeću registraciju pravne osobe u RH, ne stariju od 6 mjeseci, 

5- za fizičke osobe, dokaz o hrvatskom državljanstvu i rješenje o upisu u registar obrtnika 
ili obrtnicu, ne stariji od 6 mjeseci, 
6-dokumentaciju o dokazu prava prvenstva sukladno članku 6. točka 3. Zakona  o  
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) - samo za 
ponuditelje koji ostvaruju  to pravo, 

 7-potvrda o bonitetu BON-1 i solventnost BON-2. 
 
Dokumentacija od red. br. 4. do 7. predaje se u originalu ili ovjerenom presliku. 
Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih lokacija, za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu 
u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati. 
 
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da društvo HŽ Cargo d.o.o. može prikupljati, 
koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja 
ponuda i sklapanja ugovora o zakupu, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka te iste 
objaviti primjenjujući Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). 
 
HŽ Cargo d.o.o. zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja, a koji je u ponudi priložio 
presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno presliku rješenja ili izvatka iz sudskog 
registra, da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi 
izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da 
je ponuditelj registriran za djelatnost koju je naveo u ponudi, odnosno izvornik ili ovjerenu 
presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano 
za djelatnost koja je navedena u ponudi. 
 
Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju/ima. 
 

2. DOSTAVA PONUDE 
 
Pisana ponuda za zakup s potrebnom dokumentacijom podnosi se preporučenom pošiljkom u 
poštanskom uredu, na adresu: HŽ CARGO d.o.o., LJUDSKI POTENCIJALI, PRAVNI I OPĆI 
POSLOVI - Grupa za ljudske potencijale, pravne i opće poslove, Heinzelova 51, 10000 Zagreb, 
u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: „Ponuda za natječaj br. 78 – NE OTVARATI“. 
Ukoliko navedeno nije naznačeno HŽ Cargo d.o.o. se odriče svake odgovornosti ako se takva 
omotnica prijevremeno otvori. 
 

3. OBJAVA NATJEČAJA 
 
Obavijest o objavi Natječaja za podnošenja ponuda za zakup nekretnine objavljuje se u 
Jutarnjem listu (u tiskanom obliku) i internetskoj stranici www.hzcargo.hr 
 
Rok za dostavu ponuda je 10 dana od objave natječaja u Jutarnjem listu.  
 
 
 
 
 
 
  
 


