Ministarstvo poljoprivrede, na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje
državnih lovišta u zakup (KLASA: 323-01/21-02/02, URBROJ: 525-11/0565-21-1 od 24.
veljače 2021. godine), r a s p i s u j e
JAVNI NATJEČAJ za davanje zakupa prava lova
1. Davatelj prava lova
a) Naziv: Ministarstvo poljoprivrede
b) Sjedište – adresa: 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
c) Mrežna stranica: https://poljoprivreda.gov.hr/.
2. Predmet natječaja: Javni natječaj za davanje zakupa prava lova na 10 lovnih godina
objavljuje se za sljedeće državno lovište:

Red.
broj

1.

Početna cijena
godišnje
Površina
Lovište
naknade za
(broj – naziv – vrsta)
pravo lova

XVI/9 –
„MEROLINO“

ha

kuna

6.509

130.505,00

Tip lovišta

Županija

Otvoreno

Vukovarskosrijemska

Napomena

Podaci o lovištima dostupni su putem Središnje lovne evidencije na poveznici:
https://sle.mps.hr/.
Prethodni ugovor je raskinut i u trenutku raspisivanja natječaja Davatelj prava lova nema
podatke o eventualnom pokretanju pravnih lijekova.
3. Uvjeti davanja, jamčevina, kriteriji, sadržaj, način dokazivanja i valjanost ponude: sukladno
Dokumentaciji za javni natječaj.
4. U slučaju podnošenja više ponuda za lovište koje je predmet Javnog natječaja, ponuditelj
mora priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za svaku pojedinu ponudu.
5. Uvjeti za izvršenje ugovora o zakupu prava lova: sukladno Dokumentaciji za javni natječaj.
6. Ponude se podnose isključivo na originalnoj Dokumentaciji za javni natječaj, a uz ponudu
se prilažu obvezujući dokumenti, izjave i prilozi u skladu s uputama ponuditeljima za izradu
ponude. Dokumentacija za javni natječaj može se preuzeti od dana objave Javnoga natječaja
do 31. ožujka (srijeda) 2021. godine od 10:30 do 11:30 na adresi: Ministarstvo
poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, 10000 Zagreb, Planinska
2a, nakon uplate naknade za troškove javnog natječaja u iznosu 25,00 kuna na račun
Državnog proračuna Republike Hrvatske, IBAN: HR1210010051863000160, model: HR62,
poziv na broj: 5673-1079-078-51, s opisom plaćanja: „Dokumentacija za javni natječaj –
davanje zakupa prava lova“.
7. Adresa za dostavu ponude: Ministarstvo poljoprivrede, 10000 Zagreb, Planinska 2a, s
naznakom „51. Javni natječaj za davanje zakupa prava lova – ne otvarati“.

8. Rok za dostavu ponude: ponude se moraju dostaviti u pisarnicu Ministarstva
poljoprivrede, 10000 Zagreb, Planinska 2a, najkasnije do 9. travnja (petak) 2021. godine
do 10 sati.
9. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: otvaranje ponuda održat će se na adresi:
Ministarstvo poljoprivrede, 10000 Zagreb, Planinska 2a, Dvorana I. kat dana 9. travnja
(petak) 2021. godine u 10 sati.
10. Najpovoljnija ponuda je ona kojom je ponuđena najviša naknada za pravo lova i ispunjava
uvjete natječaja.
11. Ponude koje nisu pristigle u roku za dostavu ponuda iz točke 8. Javnog natječaja, neće se
otvarati i vratit će se ponuditelju neotvorene, a ponude sastavljene suprotno točki 3. Javnog
natječaja smatrat će se neprihvatljivima i bit će isključene iz sudjelovanja u natječajnom
postupku.
12. Odustajanje od ponuda, obavijest o odabiru, uvid u dokumentaciju i pravni lijekovi:
sukladno Dokumentaciji za javni natječaj.
13. Poništenje Javnoga natječaja: sukladno Dokumentaciji za javni natječaj.
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