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Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, objavljuje

N A T J E Č A J
za prodaju vozila- kamiona

I. Raspisuje se natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju vozila:

TERETNI AUTOMOBIL N3 KAMION TROOSOVINAC KIPER MAN 33.440
- vrsta vozila: N3 - teretni automobil,
- marka vozila: MAN,
- tip vozila: TGS C-242584,
- model vozila: 33.440,
- broj šasije: WMA26SZZ99M537687,
- oblik karoserije: otvoreni s samopodizanjem,
- vrsta motora: Diesel - Euro IV,
- snaga motora u Kw: 324,
- radni obujam motora u cm3: 10518,
- godina proizvodnje: 2008. godine,
- registriran do 13. 10. 2018. godine,
- boja vozila: bijela
- gume: 315/80 R 22,5
- prijeđeni kilometri:  91000

II. Utvrđena je sljedeća početna cijena: 210.000,00 kuna. U cijenu nije uključen PDV.

III. U cijenu vozila nisu uključena novčana davanja koja se odnose na prijenos prava
vlasništva te iste snosi kupac.

IV. Ovaj natječaj objavljen je 06.02.2018. godine na oglasnoj ploči u sjedištu društva
i na internetskoj stranici www.usluga-pazin.hr

V. Uvjeti natječaja:
 u natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe
 natjecatelj je dužan uplatiti jamstvo u iznosu od 10 % početne cijene. Jamstvo

se uplaćuje na žiroračun Usluga d.o.o. IBAN HR98 24020061100387313,
poziv na broj 82-2/18, s naznakom „Jamstvo za natječaj – prodaja kamiona“

 natjecatelju čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija vratit će se
uplaćena jamčevina u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ukoliko
natjecatelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustane od kupnje,
gubi pravo na povrat jamčevine

 vozilo se izlaže prodaji po sistemu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve
naknadne prigovore kupca
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 pravo na kupnju vozila ostvaruje onaj natjecatelj koji ponudi najveći iznos
cijene vozila

 ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene,
povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije
zaprimljena

 natjecatelj koji ostvari pravo kupnje vozila dužan je s Usluga d.o.o. zaključiti
kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana od prijema obavijesti o odabiru
najpovoljnijeg natjecatelja

 plaćanje kupoprodajne cijene, umanjene za iznos uplaćene jamčevine, kupac
mora izvršiti u roku od 8 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora

 kupac može preuzeti vozilo nakon uplate kupoprodajne cijene.

VI. Natjecatelj u ponudi mora dostaviti:
1) ispunjen i potpisan ponudbeni list
2) presliku osobne iskaznice odnosno registracije za pravne osobe ne starije od

6 mjeseci
3) dokaz o uplaćenoj jamstvu
4) potvrdu Usluge d.o.o. da prema njoj nema dospjelih, a neplaćenih financijskih

dugovanja
5) izjavu da je izvršio uvid vozila i da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.

VII. Ponuda za natječaj dostavlja se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s
naznakom „ne otvaraj - natječaj za kupnju vozila“ na adresu Usluga d.o.o., Šime
Kurelića 22, 52000  Pazin.

VIII. Rok za dostavu ponuda je 14.02.2018. godine do 10:00 sati.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

IX. Vozilo se može pregledati svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati na
adresi Usluga d.o.o. Šime Kurelića 22, Pazin, uz prethodnu najavu na tel. 052 619
030 ili broj mobitela: 0916242777. Kontakt osoba:  Josip Radetić.

X. O rezultatima odabira natjecatelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 2
dana od dana otvaranja ponuda.

XI. Usluga d.o.o. pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog
obrazloženja.

Broj: 82-2/18 Usluga d.o.o.
Pazin, 06.02.2018.



3

Prilog 1.
PONUDBENI LIST

Prodavatelj:
USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin

Ponuditelj :
Ime i prezime /Naziv ponuditelja:

………………………………………………………………….………………………………

Adresa/ Sjedište: …………………………….……….…………………………..…………..

OIB: ……………………      Tel…………………………    fax ………..…………
E-mail: …………………………………………………
Broj računa: …………………………………………………………………….…

Osoba ovlaštena za potpisivanje ponude i ugovora
….…………………..……………..……………………………………………………….……

Kontakt osoba ponuditelja:  …………………………………………………….…….……...

Broj telefona: …………………………………………………………………………………..

Na temelju Natječaja broj 82-2/18, od 06.02.2018.godine,  podnosim slijedeću

PONUDU  ZA  KUPNJU

TERETNOG AUTOMOBILA N3, KAMION TROOSOVINAC KIPER MAN 33.440

IZNOS PONUĐENE CIJENE: Kn (bez PDV-a)

(slovima)

Ponuditelj:
______________________________

(ime i prezime i potpis, ovlaštene osobe, pečat)
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Prilog 2.

IZJAVA O PRIHVAĆANJU
UVJETA NATJEČAJA

Ime i prezime /naziv ponuditelja: __________________________________

Adresa/sjedište : __________________________________

OIB: __________________________________

Ime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja: __________________________

Izjavljujem da sam, kao ponuditelj na ovom Natječaju za prodaju vozila-kamiona,

vidio i pregledao vozilo, proučio i razumio tekst Natječaja te da prihvaćam sve uvjete

Natječaja i elemente ugovora o kupoprodaji navedene u ovom natječaju.

U _____________, dana _________ 2018. godine

Ponuditelj:

________________________________
(ime i prezime i potpis, ovlaštene osobe, pečat)


