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Na temelju Odluke o prodaji rabljenog stroja i pripadajuće opreme u vlasništvu Usluga d.o.o., 

Šime Kurelića 22, Pazin, broj: 540-4/20 od 13. studenog 2020. godine i procjene današnje 

vrijednosti radnog stroja i pripadajuće opreme sudskog vještaka od 20. listopada 2020. godine, 

predsjednik uprave Vladimir Burić raspisuje 

 
 

N A T J E Č A J 
 za prodaju radnog stroja i pripadajuće opreme 

 

I. Raspisuje se natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju rabljenog radnog stroja i 

pripadajuće opreme – Caterpillar 320 C LN u vlasništvu Usluga d.o.o. Pazin, kako slijedi: 

 

1. Radni stroj: 

▪ marka vozila: Caterpillar     
▪ kategorija: radni stroj 
▪ tip radnog stroja: rovokopač - gusjeničar  
▪ serijski broj: AXK00300 
▪ vrsta motora: Diesel  
▪ snaga motora  (kW): 103 
▪ zapremina motora (ccm): 6400  
▪ model motora:  ATAAC engine 3066  
▪ godina proizvodnje: 2005. godine 
▪ u radu od 2005. godine  
▪ boja vozila: žuta 
▪ težina stroja: 21630 kg 

▪ snaga: 196kN 

▪ radni sati motora: 10.000 
▪ klima uređaj  

i njegova oprema: 

1. Hidraulični čekić Atlas Copco MB 1700 Dust, 2005. godište; 
2. Planirana košara za stroj CAT 320 C LN, 2000 mm; 
3. Baja (radna košara) od 600 mm; 
4. Baja (radna košara) od 1300 mm; 
5. Automatska brza spojka; 
6. Eco box – elektronska oprema za uštedu goriva. 
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Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 393.154,40 kuna.  
U cijenu nije uključen PDV. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 39.000,00 kuna. 
 

 

II. U cijenu radnog stroja nisu uključena novčana davanja koja se odnose na prijenos prava 

vlasništva te iste snosi kupac.  

 

III. Ovaj natječaj objavljen je 13. studenog 2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici 

društva. 

 

IV. Uvjeti natječaja: 

1. Pravo na podnošenje pisanih ponuda za kupnju radnog stroja i pripadajuće opreme imaju 

fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici 

Hrvatskoj, te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima, 

2. Radni stroj se izlaže prodaji po sistemu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne 

prigovore kupca, 

3. Pravo na kupnju radnog stroja ostvaruje onaj natjecatelj koji ponudi najveći iznos cijene, 

4. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom 

ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena, 

5. Natjecatelj koji ostvari pravo kupnje radnog stroja dužan je s Usluga d.o.o. pristupiti 

sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od osam (8) dana od prijema obavijesti da je 

utvrđen najpovoljnijim ponuđačem, 

6. Plaćanje kupoprodajne cijene, kupac je dužan izvršiti u roku od osam (8) dana od sklapanja 

kupoprodajnog ugovora, 

7. Licitiran iznos iz stavka 6. ove točke uplaćuje na žiro račun Usluga d.o.o. broj 

HR9824020061100387313 otvorenog kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. uz poziv na 

broj  00 – OIB kupca. 

8. Kupac može preuzeti radni stroj nakon uplate kupoprodajne cijene i obostranog potpisanog 

zapisnika o primopredaji. 

 

V. Natjecatelj u pisanoj ponudi mora dostaviti: 

1. Pravilno ispunjen i potpisan ponudbeni list, 

2. Za fizičke osobe: dokaz o državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili 

putovnice), 

Za pravne osobe: preslika izvoda iz sudskog registra. 

3. Potvrdu Usluga d.o.o., odjela za financije i računovodstvo da nema dospjelih dugovanja 

prema Usluga d.o.o. Pazin, ne stariju od 30 dana,  

4. Garantni polog za sudjelovanje u Natječaju uplaćuje se na žiro račun  Usluga d.o.o., Šime 

Kurelića 22, 52000 Pazin broj HR9824020061100387313 otvorenog kod Erste & 

Steiermärkische Bank d.d. uz poziv na broj  00 – OIB natjecatelja, uz naznaku „Garantni 

polog za sudjelovanje u Natječaju za kupnju radnog stroja“. 

Garantni polog uračunat će se, najpovoljnijem natjecatelju, u kupoprodajnu cijenu. 

Natjecatelju koji ne uspije u natjecanju garantni polog se vraća na broj računa koji je 

natjecatelj dužan navesti u Ponudi. 

5. Izjavu da je izvršio uvid radnog stroja i da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja. 
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VI. Ponuda za natječaj dostavlja se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom 

„Ne otvaraj - natječaj za kupnju radnog stroja i pripadajuće opreme “ na adresu Usluga d.o.o., 

Šime Kurelića 22, 52000  Pazin ili putem elektroničke pošte na adresu: info@usluga-pazin.hr   

 

VII. Rok za dostavu ponuda je 20. studenog 2020. godine do 10:00 sati.  

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

 

VIII. Kontakt osoba za razgledavanje rabljenog radnog stroja je Josip Radetić te se uvid može 

izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 10:00 sati uz prethodnu najavu na broj 

mobilnog telefona: 091/624 2777.  

 

IX. O rezultatima odabira natjecatelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) 

dana od dana otvaranja ponuda. 

 

X. Usluga d.o.o. zadržava pravo da poništi postupak prikupljanja pisanih ponuda i da ne 

prihvati ni jednu prispjelu ponudu bez obveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav 

postupak.  

 

 

Broj: 540-5/20         

Pazin, 13. studenog 2020.                                                                 Usluga d.o.o. 
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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: …………………………………………………………………………………………. 

 
Osoba za potpisivanje ponude i ugovora  
….…………………..……………..……………………………………………………….…… 
 
Kontakt osoba ponuditelja:  …………………………………………………….…….……... 
 
Broj telefona: ………………………………………………………………………………….. 
 
Broj žiro-računa: ……………………………………………………………………………… 
 
Na temelju Natječaja broj 540-5/20, od 13. studenog 2020. godine, podnosim slijedeću  
 

 
 

PONUDU  ZA  KUPNJU  
 

 
radnog stroja i pripadajuće opreme – Caterpillar 320 C LN  

 
 

 
IZNOS PONUĐENE CIJENE: 
 

                                                   Kn (bez PDV-a)  

                                                                                

(slovima) 

 
 

  Ponuditelj: 
 ______________________________ 

                                                               (potpis / pečat) 
 
 
 
 
 



5 
 

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, vidio i pregledao radni stroj i njegovu  

pripadajuću opremu, proučio i razumio tekst Natječaja te da prihvaćam sve uvjete Natječaja i 

elemente ugovora o kupoprodaji navedene u ovom natječaju.  

 

 

 

U _____________, dana _________ 2020. godine 

 

 

 

       Ponuditelj: 
 

      ______________________ 
                                                                                                                                                                 (potpis) 

 

 
 
 

 

 

 

 


