Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12), članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“Narodne
novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), te članka 48. i
89. Statuta Općine Velika (“Službeno glasilo Općine Velika” br. 04/09, 02/13, 06/13) i
Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 402-01/14-01/12, URBROJ:2177/08-02-14-2, od 14.
listopada 2014. godine raspisuje se:
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju motornih vozila u vlasništvu Općine Velika
I

PREDMET PRODAJE:

1.
Teretni automobil marke MERCEDES 312 D, Tip SPRINTER - 104083, broj šasije:
WBD9034221P634257, god.proiz. 1996. god., snaga motora 90 kw, radni obujam motora
2874 cm³, vrsta motora DIESEL EURO II, 7 mjesta za sjedenje, nije registriran, u voznom
stanju.
2.
Osobni automobil marke PEUGEOT 1.4 E COMBI PARTNER, broj šasije:
VF3GJKFWC8N046879, god.proiz. 2008. god., snaga motora 55 kw, radni obujam motora
1360 cm³, vrsta motora OTTO –REG-KAT EUR IV, 5 mjesta za sjedenje, registriran do
12.2014., u voznom stanju
3.
Moped marke BAOTIAN 49QT-9 BT, broj šasije: L82TCAP9X81024130, god.proiz.
2009. god., snaga motora 2 kw, radni obujam motora 50 cm³, vrsta motora OTTO – BEZKAT, 2 mjesta za sjedenje, nije registriran, u voznom stanju
4.
Moped marke BAOTIAN QT-9 BT 49, broj šasije: L82TCAP9381024129, god.proiz.
2009. god., snaga motora 2 kw, radni obujam motora 50 cm³, vrsta motora OTTO – BEZKAT, 2 mjesta za sjedenje, nije registriran, nije u voznom stanju
5.
Moped marke BAOTIAN 49QT-9 BT, broj šasije: L82TCAP9681024240, god.proiz.
2009. god., snaga motora 2 kw, radni obujam motora 50 cm³, vrsta motora OTTO – BEZKAT, 2 mjesta za sjedenje, nije registriran, nije u voznom stanju

II

POČETNA CIJENA:

1.

Za teretni automobil : 23.200,00 kuna (slovima: dvadesettritisućedvjesto kuna).
Jamčevina u iznosu od 10 % iznosi 2.320,00 kuna (slovima: dvijetisućetristodvadeset

kuna).
2.

Za osobni automobil: 24.870,00 kuna
(slovima: dvadesetčetiritisućeosmastosedamdeset kuna).
Jamčevina u iznosu od 10 % iznosi 2.487,00 kuna
(slovima: dvijetisućečetiristoosamdesetsedam kuna).
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3.

Za moped pod točkom 3.: 1.000,00 kuna (slovima: jednatisuća kuna).
Jamčevina u iznosu 10% iznosi 100,00 kuna (slovima: sto kuna).

4.

Za moped pod točkom 4.: 780,00 kuna (slovima: sedamstoosamdeset kuna).
Jamčevina u iznosu 10% iznosi 78,00 kuna (slovima: sedamdesetosam kuna).

5.

Za moped pod točkom 5.: 520,00 kuna (slovima: petstodvadeset kuna).
Jamčevina u iznosu 10% iznosi 52,00 kune (slovima: pedesetdvije kune).

III

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:
Najviša ponuđena cijena za pojedino motorno vozilo.

IV

UVJETI PRODAJE:

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem
tekstu: podnositelj ponude).
Rok za podnošenje ponuda za kupnju motornih vozila izloženih na prodaju u ovom
Javnom natječaju iznosi 15 (petnaest) dana, od dana objave teksta Javnog natječaja u tisku.
Ponuda za kupnju pokretnine dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obavezno sadrži :
- pisanu ponudu u kojoj je naznačen redni broj motornog vozila iz natječaja za koju se
podnositelj natječe, te iznos (isključivo u kunama) koji podnositelj nudi kao kupoprodajnu
cijenu za isti,
- dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem
interneta,
- potvrdu Općine Velika kojom se dokazuje nepostojanje dospjelih financijskih obveza
podnositelja prema Općini Velika s bilo kojeg osnova, u izvorniku (potvrdu izdaje nadležni
Odsjek za financije Općine Velika).
- podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i broju žiro-računa ili tekućeg računa
te osobnu iskaznicu podnositelja, u preslici
- dokaz o registraciji pravne osobe (ako je podnositelj pravna osoba), ne stariji od 6
mjeseci, u preslici
Podnositelj ponude, koji se natječe za kupnju motornih vozila izloženih na prodaju
dužan je za sudjelovanje u istom, uplatiti za korist Općine Velika jamčevinu koja iznosi 10%
od utvrđenog iznosa početne cijene za motorno vozilo za koje podnosi ponudu, a koja je
naznačena u točci II. ovog natječaja.
Jamčevina
se
uplaćuje
na
račun
(IBAN)
HR5423860021847500001, uz naznaku: JAMČEVINA ZA
VOZILA, model HR68 9016-OIB.

Općine
Velika
broj:
KUPNJU MOTORNOG

Vozila se prodaju po načelu "viđeno – kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore
kupca na stanje vozila.
Ponude za kupnju motornih vozila koja su izložena na prodaju u ovom Javnom
natječaju dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom:
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«ZA NATJEČAJ, ZA KUPNJU MOTORNIH VOZILA - NE OTVARAJ» na sljedeću
adresu:
OPĆINA VELIKA
Trg bana J. Jelačića 34
34 330 Velika
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Svaka dostavljena ponuda, a koja se odnosi na kupnju kojeg motornog vozila
izloženog na prodaju ovim natječajem, smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene
podatke i potrebitu dokumentaciju, te ukoliko je pravovremeno dostavljena.
Nerazumljive, neodređene, nepotpune, nepravovremene kao i ponude u kojima je
iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni, smatrat će se
nevaljanima.
Pristigle ponude za kupnju motornih vozila otvara Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Velika.
Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti
zapisnik o otvaranju ponuda, te će predložiti utvrđivanje najpovoljnijih ponuditelja za kupnju
motornih vozila izloženih na prodaju.
Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za kupnju motornih vozila iz
ovog Javnog natječaja donijet će Općinski načelnik Općine Velika.
Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem
izviješten o rezultatima provedenog Natječaja, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana
donošenja Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja.
Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao
najpovoljniji, vraća se iznos uplaćene jamčevine u roku od 30 (trideset) dana od dana
donošenja Zaključka Općinskog načelnika Općine Velika o utvrđivanju najpovoljnijih
ponuditelja.
Ponuditeljima koji su izabrani kao najpovoljniji, uplaćene jamčevine uračunat će se u
kupoprodajnu cijenu.
V

OBVEZE NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA (KUPACA):

Ponuditelj koji je dostavio ponudu za kupnju motornih vozila izloženih na prodaju u
ovom Javnom natječaju, a koji je prije donošenja Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih
ponuditelja, odustao od kupnje za koju je dostavio ponudu, gubi pravo na povrat uplaćene
jamčevine.
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Ponuditelj koji je dostavio ponudu za kupnju motornih vozila izloženih na prodaju u
ovom Javnom natječaju, a koji je nakon donošenja Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih
ponuditelja, odustao od kupnje, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
U slučajevima iz prethodnih stavaka Općinski načelnik Općine Velika posebnim će
zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg, te će odrediti ponovno
izlaganje predmetnog motornog vozila na prodaju.
Ponuditelji koji budu zaključkom Općinskog načelnika Općine Velika izabrani kao
najpovoljniji, pisanim će putem, u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja spomenutog
Zaključka, biti pozvani da pristupe zaključivanju kupoprodajnog ugovora sa Općinom Velika.
Ukoliko uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi
zaključivanju kupoprodajnog ugovora u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je
odustao od kupnje motornog vozila za kojeg se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat
uplaćenog iznosa jamčevine. U takvom slučaju Općinski načelnik Općine Velika posebnim će
zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg, te će eventualno odrediti
ponovno izlaganje predmetnog motornog vozila na prodaju.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za vozila je u roku od 30 (trideset) dana od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj ne plati kupoprodajnu cijenu
u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora smatra se da je
odustao od svoje ponude za kupnju vozila i gubi pravo na povrat jamčevine.
Primopredaja vozila je odmah po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj
kupoprodajnoj cijeni.
Odabrani najpovoljniji natjecatelj, odnosno kupac je dužan snositi sve troškove u svezi
registracije vozila i prijenosa prava vlasništva na vozilu.
VI

OSTALE ODREDBE

Za motorna vozila koja se ovim natječajem izlažu prodaji, Općina Velika organizira
uvid na terenu, uz prethodnu najavu zainteresiranih ponuditelja na broj tel: 034/233-033 ili
034/313-031.
Općinski načelnik Općine Velika pridržava pravo poništavanja objavljenog Javnog
natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog
obrazloženja, kao i pravo neizbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju motornih vozila iz
ovog Javnog natječaja.
Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja, zainteresirani se
mogu obratiti Upravnom odjelu Općine Velika, koji se nalazi na adresi: Trg bana J. Jelačića
34 ili zatražiti objašnjenje ili informaciju na tel.br. 034/233-033 ili 034/313-031.
KLASA: 402-01/14-01/12
URBROJ:2177/08-02-14-3
Velika, 14. listopada 2014. god.
OPĆINA VELIKA
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