Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila, KLASA: 940-01/17-01/12, URBROJ: 2178/2403-17-2 od 08. studenog 2017. godine,
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog
natječaja za prodaju službenog vozila objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu općine Stara Gradiška
1. Predmet prodaje je rabljeno službeno vozilo.
Vrsta vozila:
osobni automobil
Marka i tip:
Opel astra 1.7 DTH
Boja vozila:
crna
Broj šasije:
W0L0AHL4872176873
Snaga motora:
74 Kw
Radni obujam motora:
1686 ccm
Broj vrata:
5
Broj sjedala:
5
U prometu od:
svibanj 2007. godine
Registriran do:
svibanj 2018. godine
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viĎeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne
prigovore kupca.
Vozilo se može pregledati radnim danom od 9:00-14:00 sati, na adresi: Općina Stara
Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška, sve do isteka roka za dostavu
ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 035/ 374 051.
2. Početna cijena utvrĎuje se u iznosu od 21.635,90 kuna.
3. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s
prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.
4. Podnositelj ponude za kupnju službenog automobila izloženog prodaji dužan je za
sudjelovanje na natječaju uplatiti za korist Općine Stara Gradiška jamčevinu koja
iznosi 2.200 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Stara Gradiška, IBAN
broj:
HR5123600001841200005, uz naznaku JAMČEVINA
ZA
KUPNJU
SLUŽBENOG VOZILA, model HR68, poziv na broj 7706-OIB uplatitelja.
Ponude za koje jamčevina ne bude uplaćena, neće biti razmatrane.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude odabrana, jamčevina će biti vraćena u roku od 8
dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat
jamčevine. Ponuditelju čija ponuda bude odabrana jamčevina će biti uračunata u
kupoprodajnu cijenu. Ako odabrani ponuditelj ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku
od 8 dana od dana dostave Odluke o izboru najpovoljnije ponude, smatrat će se da je
odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
5. Ponuda mora sadržavati:
 ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i
broj za kontakt,
 presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog,
odnosno obrtnog registra,
 dokaz o plaćenoj jamčevini,
 potvrdu Općine Stara Gradiška da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih
obveza prema Općini Stara Gradiška po bilo kojem osnovu,
 broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne
budu odabrane,
 iznos ponuĎene kupoprodajne cijene koji ne može biti manji od iznosa početne
cijene.
Kupac snosi sve porezne i druge zavisne troškove.
6. Rok za dostavu ponude je 04. prosinac 2017. godine do 13:00 sati.

7. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne
otvaraj - ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu:
Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, ili osobnom
dostavom na navedenu adresu.
Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuĎenom
kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos
kupoprodajne cijene, Povjerenstvo će pozvati te ponuditelje da u roku od 24 sata
pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos kupoprodajne cijene, koje
ponude će Povjerenstvo otvoriti u nazočnosti ponuditelja i utvrditi povoljniju ponudu.
Odabrani ponuditelj obvezan je najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave odluke
o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, uplatiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za
iznos jamčevine.
8. Ponuditelji će o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni
odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez
posebnog obrazloženja.
9. Za sve ostale upite vezane uz provoĎenje ovog Javnog natječaja, zainteresirane
osobe mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška, Trg
hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška ili na tel. 035/374 051

