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Datum: 27. rujna 2021. godine

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA
Na temelju Odluke br. K01-272/21 Uprave Javnog poduzeća „Komunalno“ d.o.o. Grude, od
27. rujna 2021. godine, Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA
1. Predmet natječaja
Vozilo – teretno vozilo, marke MAN F 07, RADNO ODVOZ SMEĆA, godina
proizvodnje 1993., odjavljeno vozilo, vozilo je u voznom stanju
Cijena: 10.000,00 KM
Napomena: u početnu cijenu uključen je PDV.
2. Opći uvjeti
Vozilo koje je predmet natječaja prodaje se po sistemu „viđeno-kupljeno“ (bez
uvažavanja naknadnih reklamacija).
Za vozilo koje je predmet natječaja dostavlja se posebna ponuda. (Zajedničke ponude
neće se razmatrati).
Pravo sudjelovanja u postupku javnog natječaja imaju sve fizičke i pravne osobe s
teritorija Bosne i Hercegovine, koja prije utvrđenog roka za dostavu ponude uplate
predviđeni depozit/kauciju za sudjelovanje u javnom natječaju u iznosu od 2.000, 00
KM.
Utvrđeni iznos kaucije/depozita uplatiti na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Grude,
nakon čega će dobiti priznanicu o kauciji/depozitu a iznos mora biti uplaćen do roka
predviđenog za prijem ponuda.
Ponuđači koji ne budu izabrani kao najpovoljnji, iznos uplaćene kaucije/depozita će
dobiti nazad.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, Kupac je obavezan u roku od 5 dana
sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila, te u roku od 3 naredna dana uplatiti ugovorenu
cijenu. Kupac je dužan u roku od 3 dana od uplate odvesti vozilo sa lokacije
prodavatelja.
Sve troškove u svezi s prijenosom vlasništva i plaćanja poreza snosi kupac.

Vozilo se može pregledati dana 29.09.2021. u vremenu od 11.30h do 14.00h uz
prethodnu najavu na broj mobitela 063/267-017 (g. Ivica Mikulić).
3. Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati
-opis motornog vozila s rednim brojem iz predmeta natječaja
-Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište, JMBG/IDB i adresu ponuditelja
-Iznos cijene koju nudi s uključenim PDV-om
Najpovoljnija ponuda je ona sa najvećom ponuđenom cijenom.
U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj koji je prije
predao ponudu.
J.P. Komunalno 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.
4. Rok za dostavu ponuda
Rok za dostavu ponude je petak, 01.listopada do 12:00h.
Ponude se dostavljaju na adresu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Grude, Republike Hrvatske 15a,
88340 Grude, - Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje vozila s naznakom „Ponuda za
natječaj za prodaju vozila – ne otvarati“.

Otvaranje ponuda će biti u petak, 01. listopada 2021. godine u 12:30h.
Ponuditelji moraju predočiti priznanicu o uplaćenoj kauciji/depozitu prilikom otvaranja
ponuda.
Svi ponuditelji biti će obavješteni o rezultatima natječaja u što kraćem roku.
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