
 
 

Na temelju Odluke direktora Društva 1154/2021 od 25.11.2021., Povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja prodaje vozila u vlasništvu Komunalca Požega d.o.o. raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za prodaju vozila/strojeva 

 

I. PREDMET NATJEČAJA 

Ovim Javnim natječajem KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) objavljuje prodaju 

vozila u svom vlasništvu pod uvjetima i na način utvrđen tekstom Javnog natječaja. 

1.  

Vrsta vozila: Teretno vozilo 

Marka vozila: Man 

Tip: TGM 

Model: 18.280, 4X2, C-262730 

Broj šasije: WMAN08ZZ7BY255919 

Vrsta goriva: Diesel 

Radni obujam (cm3): 6871 cm3 

Snaga motora: 206 kw 

Boja vozila: bijela 

Prijeđeni kilometri: 140000 km 

U prometu od: 2011 god. 

NDM: 17000 kg 

Masa praznog vozila: 10920 kg 

Nosivost: 6080 kg 

Datum prve reg.: 24.02.2011. godine  

Početna cijena: 69.508,39 kn (bez PDV-a) 

 

2. 

Vrsta vozila: Teretno vozilo 

Marka vozila: Man 

Tip: M2000, L87 

Model: 18.285 LK 

Broj šasije: WMAL87ZZ54Y126588 

Vrsta goriva: Diesel 

Radni obujam (cm3): 6871 cm3 

Snaga motora: 206 kw 

Boja vozila: višebojan 

Prijeđeni kilometri: 227923 km 

U prometu od: 2003 god. 

NDM: 18000kg 

Nosivost: 9800 kg 

Datum prve reg.: 02/2004. godine  

Početna cijena: 44.193,50 kn (bez PDV-a) 

 



 
 

II. OPĆI UVJETI 

 

Natjecatelj-ponuditelj mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište u 

Republici Hrvatskoj. 

Vozila koja su predmet ovog javnog natječaja prodaju se po načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključeni 

svi naknadni prigovori, naknade štete od strane Prodavatelja i reklamacije. 

Za svako vozilo koje je predmet ovog javnog natječaja obavezno se dostavlja zasebna ponuda 

(zajedničke  ponude se neće razmatrati). 

Prodaja vozila obaviti će se na način: 

Prodavatelj omogućuje da svi zainteresirani natjecatelji-ponuditelji vozila koji su predmet ovog javnog 

natječaja pregledaju od 29.11.2021 do 3.12.2021 godine uz prethodnu najavu na broj mobitela 099/810 

5924 u vremenu od 7.00 do 15.00 sati. 

Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene 

(bez PDV-a) na žiro račun HR1523860021119000924 otvoren kod Podravske banke d.d. Požega 

(naznaka: svrha doznake – “jamčevina za natječaj“ – za vozila. Rok za uplatu jamčevine je zaključno do 

dana za dostavu ponuda. Ponude natjecatelja koji nisu uplatili jamčevinu neće se uzeti u razmatranje. 

Natjecatelju-ponuditelju koji na nadmetanju ne uspije ostvariti pravo kupnje, vratit će se uplaćena 

jamčevina u roku od 8 dana, računajući od dana otvaranja ponuda. Ako natjecatelj-ponuditelj uspije u 

natječaju, uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu.  Ako natjecatelj-ponuditelj odustane od svoje 

ponude ili se ne pridržava uvjeta iz ovog natječaja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

Prodavatelj će ugovor o kupoprodaji vozila ponuditi natjecatelju-ponuditelju koji dostavi najpovoljniju 

ponudu. 

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, a koja mora biti viša (bez 

PDV-a) od iskazane početne cijene vozila iz točke I. ovog natječaja. 

Navedene početne cijene vozila u točki I. natječaja iskazane su bez PDV-a. 

U slučaju da više natjecatelja-ponuditelja dostavi ponudu s jednakim iznosom za isti predmet prodaje, 

prednost će imati onaj natjecatelj-ponuditelj čija je ponuda prije zaprimljena po prednosnom redu 

zaprimanja ponuda. 

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, odabrani natjecatelj-prijavitelj je obvezan u roku 

od tri dana sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila kojim će se urediti međusobna  

prava i obveze Prodavatelja i Kupca. Ako to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje vozila. 

Ako natjecatelj-ponuditelj odustane od svoje ponude, odnosno po obavijesti ne pristupi zaključenju 

kupoprodajnog ugovora u danom roku, Prodavatelj će ponuditi sklapanje ugovora prvom sljedećem 

natjecatelju-ponuditelju s najvišim ponuđenim iznosom, odnosno, ukoliko su ponuđeni iznosi jednaki od 

strane više ponuditelja, prednost će imati Ponuditelj čija je pisana ponuda po prednosnom redu prije 

zaprimljena. 

Kupac je dužan u roku od tri dana nakon uplate kupoprodajne cijene, odvesti vozilo s lokacije prodavatelja. 

Sve troškove u vezi s odvozom, prijenosom vlasništva i plaćanja poreza i eventualnih drugih davanja 

snosi kupac. 

Povjerenstvo je ovlašteno da, u slučaju možebitnih nejasnoća ili neodređenosti u postupku prodaje, a koje 

nisu obuhvaćene odredbama ovog natječaja, određuje način odnosno donosi pravila u postupanju. 

Prodavatelj zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo 

koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze 

obrazlaganja odluke. 

 



 
 

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je na poziv i u danom roku pristupiti zaključenju 

kupoprodajnog ugovora. 

Međusobna prava i obveze između kupca i prodavatelja koja nisu uređena odredbama ovog Javnog 

natječaja utvrdit će se ugovorom o kupoprodaji vozila 

Ovaj Javni natječaj objavit će se na Internet stranici Prodavatelja 

 

III. SADRŽAJ PONUDE 

 

Ponuda mora sadržavati: 

- opis vozila s rednim brojem iz predmeta natječaja, 

- ime i prezime, odnosno naziv i sjedište, OIB i adresu ponuditelja 

- iznos cijene koju ponuditelj nudi sa uključenim PDV-om (u ponudi zasebno iskazati osnovnu 

cijenu te porez/davanja) 

 

IV. DOSTAVA PONUDE 

 

Ponude se mogu podnijeti zaključno s danom 8.12.2021. godine. Otvaranje ponuda nije javno. 

Ponude se dostavljaju preporučeno poštom u dostavnoj omotnici na adresu:  

 

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. 

Vukovarska 8 

34000 Požega 

Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila 

s naznakom „Ponuda za natječaj za prodaju vozila – ne otvaraj“ 

 

 

        KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. 

             Povjerenstvo za provedbu natječaja 

 

 


