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

NATJEČAJ
za prodaju radnog stroja
I. Raspisuje se natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju radnog stroja u vlasništvu
Usluga d.o.o. Pazin, kako slijedi:
1. RADNI STROJ
▪ vrsta: RADNI STROJ,
▪ marka vozila: CASE VIBROMAX
▪ tip vozila: W 102 D
▪ serijski broj JKC4301475
▪ broj motora: 821600006263
▪ maksimalna razina zvuka (db): 80
▪ vrsta motora: diesel
▪ snaga motora u Kw: 48
▪ radni obujam motora u cm3: 1296
▪ radna težina: 1168 Kg
▪ godina i mjesto proizvodnje: 1990, Njemačka
▪ boja vozila: žuta
▪ radni sati: 671

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 9.000,00 kuna.
U cijenu nije uključen PDV.

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 18. svibnja 2020. godine na oglasnoj ploči u sjedištu društva.
IV. Uvjeti natječaja:
▪ u natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe,
▪ radni stroj se izlaže prodaji po sistemu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne
prigovore kupca,
▪ pravo na kupnju radnog stroja ostvaruje onaj natjecatelj koji ponudi najveći iznos cijene,
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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 radnog stroja dužan je s Usluga d.o.o. zaključiti
kupoprodajni ugovor u roku od osam (8) dana od prijema obavijesti o odabiru najpovoljnijeg
natjecatelja,
plaćanje kupoprodajne cijene, kupac je dužan izvršiti u roku od osam (8) dana od sklapanja
kupoprodajnog ugovora,
kupac može preuzeti radni stroj nakon uplate kupoprodajne cijene i obostranog potpisanog
zapisnika o primopredaji.

V. Natjecatelj u ponudi mora dostaviti:
1. ispunjen i potpisan ponudbeni list,
2. presliku važeće osobne iskaznice,
3. izjavu da je izvršio uvid radnog stroja i da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.
VI. Ponuda za natječaj dostavlja se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom
„Ne otvaraj - natječaj za kupnju radnog stroja“ 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 25. svibnja 2020. godine do 10:00 sati.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
VIII. Za sve informacije i obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, kao i eventualni dogovor oko
razgledavanja radnog stroja svi zainteresirani mogu se obratiti osobno u Usluga d.o.o., Šime
Kurelića 22, Pazin, ili telefonom na broj 052/619-030.
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. pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Broj: 241-1/20
Pazin, 18. svibnja 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 ………..……………………

Elektronička pošta: ..………………………………………………………………………….
Osoba za potpisivanje ponude i ugovora …………………………………………….……
Kontakt osoba ponuditelja: …………………………………………………….…….……...
Broj telefona: …………………………………………………………………………………..
Na temelju Natječaja broj 241-1/20, od 15. svibnja 2020. godine, podnosim slijedeću

PONUDU ZA KUPNJU

RADNOG STROJA: VALJAK CASE VIBROMAX TIP W 102D

IZNOS PONUĐENE CIJENE:

Kn (bez PDV-a)

(slovima)

Ponuditelj:
______________________________
(potpis / pečat)

Prilog 2.
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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 radnog stroja, vidio i
pregledao radni stroj, 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)
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