Na temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila – osobnog automobila, KLASA: 40606/18-01/01, URBROJ: 2178/20-03-18-01, od 7. lipnja 2018. g., Povjerenstvo za provedbu
postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila objavljuje
J A V N I N A T JE Č A J
za prodaju rabljenog službenog vozila – osobnog automobila
u vlasništvu Općine Nova Kapela OPEL MERIVA 1,4
I. Predmet prodaje
Vlasnik vozila: Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela, OIB:
18112377872
Vrsta vozila: osobni automobil
Marka i tip vozila: Opel Meriva 1,4i
Boja vozila: siva s efektom
Broj šasije: W0L0XCE7574160134
Snaga motora: 6 kw
Broj sjedećih mjesta: 5
U prometu od: 2007.g.
Registriran do: 08.02.2019.g.
Prijeđeni kilometri: 166903
Vrsta goriva: benzin
Početna cijena: 22.345,68 kn
II. Način i uvjeti prodaje
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore
kupca.
Vozilo se može pregledati radnim danom od 9:00 do 14:00 sati, na adresi: Općina Nova
Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova Kapela sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz
prethodnu najavu na tel.: 098/263-629.
Prodaja se obavlja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s
prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Podnositelj ponude za kupnju službenog automobila izloženog prodaji dužan je za
sudjelovanje na natječaju uplatiti za korist Općine Nova Kapela jamčevinu koja iznosi
2.200,00 kn. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Nova Kapela, IBAN broj:
HR4724120091828500004, 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, a
preostali iznos cijene obvezan je platiti najkasnije 8 dana od dana dostave Odluke o izboru
najpovoljnije ponude, nakon čega će se uz predočenje dokaza o uplati s njim zaključiti ugovor
o kupoprodaji.

Ako odabrani ponuditelj ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku, smatrat će se da je odustao
od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.
III. Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i OIB
ponuditelja,
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog odnosno
obrtnog registra,
- dokaz o plaćenoj jamčevini
- broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu
odabrane
- iznos ponuđene kupoprodajne cijene koje ne može biti manji od iznosa početne cijene
- kontakt telefon
Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanosti ponude od najmanje 30 dana od
zadnjeg dana za podnošenje ponude.
IV. Rok za dostavu ponude i otvaranje ponuda
Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj –
ponuda za kupnju službenog vozila“, na adresu: Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9,
35410 Nova Kapela poštanskim putem ili osobnom dostavom na navedenu adresu.
Rok za dostavu ponuda je 01.10.2018. do 13:00 sati, a natječaj će se objavit na web stranici
Općine www.novakapela.hr, oglasnoj ploči Općine i u Posavskoj Hrvatskoj.
Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda vratiti će se ponuditelju neotvorene.
V. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koji zadovoljava uvjete iz
natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu.
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.
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.
VI. Ostalo
Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja, zainteresirane osobe mogu
se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova
Kapela ili na telefon 035/384-015.

