Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima („Narodne novine“,
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., 152/14.) i Odluke općinske načelnice o prodaji rabljenoga službenog vozila,
KLASA:406-05/22-01/02, URBROJ: 2176-10-01-22-7 od 21. travnja 2022.), Povjerenstvo za
provedbu postupka prodaje rabljenoga službenog vozila objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Hrvatska Dubica
1) PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je prodaja službenog vozila u vlasništvu Općine Hrvatska Dubica,
kako slijedi:
-

Marka i tip: VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
Godina proizvodnje: 2006.
Klasa vozila: M1
Vrsta i namjena: Osobno vozilo
Broj šasije: WVWZZZ3CZ6P153325
Snaga motora: KW 77
Obujam motora: 1896 ccm
Registarskih oznaka: SK 299 EC (do 7. travnja 2022.)
Broj sjedećih mjesta: 5
Registriran do: istekla registracija
Stanje: vozilo je u voznom stanju
Prijeđeni kilometri: 312.512 km
Vrsta goriva: Dizel

2) POČETNA CIJENA
Početna, ujedno i najniža prodajna cijena predmetnoga rabljenog vozila, utvrđuje se u iznosu
od 7.750,81 kuna (slovima: sedamtisućasedamstopedesetkuna i osamdesetjednalipa).
3) NAČIN I UVJETI PRODAJE
Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u
Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 775,08 kuna (10%
početne cijene).
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore
kupca.
Vozilo se može pregledati radnim danom od 8,00 do 13,00 sati na adresi: Općina Hrvatska
Dubica Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz
obveznu prethodnu najavu na broj: 091 4100 113, 044 855 002 (kontakt osoba: Refik
Džananović).
Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu
istih. Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene, snosi i sve porezne i druge pripadajuće
troškove.

4) SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora biti dostavljena u pisanomu obliku i obvezno sadržavati:
- popunjeni Obrazac ponude s podatcima: ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno
naziv pravne osobe, OIB, adresu, ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne
cijene vozila, naznaku IBAN računa za slučaj povrata uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude
ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane, e-mail i kontakt broj
- presliku osobne iskaznice za fizičku osobu odnosno presliku izvatka iz sudskog, obrtnog ili
drugoga registra za ponuditelja za pravnu osobu
- dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude.

5) DOSTAVLJANJE PONUDA
Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objave ovoga natječaja na mrežnim stranicama
Općine Hrvatska Dubica, do 3. svibnja 2022.
Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na
adresu:
Općina Hrvatska Dubica
Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje rabljenog službenog vozila
Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica,
s naznakom: „Natječaj za prodaju rabljenoga službenog vozila – NE OTVARAJ“.
Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene nakon naprijed navedenoga roka, neće se
razmatrati.

6) ODABIR PONUDITELJA
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom
cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom 4. ovoga natječaja. Ukoliko
dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom
smatrat će se ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.

7) OSTALE NAPOMENE
Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od deset dana
od dana otvaranja ponuda.
Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, izabrani ponuditelj je dužan,
najkasnije u roku od osam dana, pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji s Općinom
Hrvatska Dubica, te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjen za
uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude na IBAN račun Općine Hrvatska Dubica.
Jamstvo se uplaćuje na žiro-račun Općine Hrvatska Dubica IBAN HR8123400091814900005,
model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 9016 – OIB s naznakom “Jamčevina za
ozbiljnost ponude – kupoprodaja rabljenog vozila“.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju
kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te gubi pravo
na povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U tom slučaju kupoprodaja rabljenog vozila ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju
(ako ga/ih ima).
Prodavatelj zadržava pravo da, bez daljnjega obrazloženja, poništi ovaj natječaj i pri tome ne
snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Takva odluka je konačna.
Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane izvršit će se povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost
ponude u roku od 15 dana računajući od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude.
Primopredaja rabljenog vozila izvršit će se nakon uplate kupoprodajne cijene, o čemu će se
sastaviti zapisnik.
Sve informacije o predmetu natječaja mogu se dobiti radnim danom na mobitel: 091/4100 113
(Refik Džananović) i na e-mail: kom.redar@hrvatska-dubica.hr
Ovaj natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica (www.hrvatskadubica.hr) i na oglasnoj ploči Općine Hrvatska Dubica.

KLASA: 406-05/22-01/02
URBROJ: 2176-10-01-22-8
Hrvatska Dubica, 25. travnja 2022.

za P O V J E R E N S T V O
voditeljica, Slavica Dragičević, dipl.iur.

