
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I  

Eugena Kvaternika 27 

Vukovar  

KLASA: 406-01/20-01/01  

URBROJ: 2196/01-JT-4-04-20-3 

Vukovar, 8. prosinca 2020.  

 

Na temelju Odluke Ravnateljice (KLASA: 601-04/20-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-01-20-6) 
od 9. prosinca 2020., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila 
raspisuje  

 

JAVNI NATJEČAJ  

za prodaju službenog vozila  

 

I. 

Dječji vrtić Vukovar I, Eugena Kvaternika 27, Vukovar (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) prodaje 
rabljeno registrirano vozilo:  

Marka: Volkswagen  

Tip: Transporter  

Model: 2.5 TDI  

Kategorija vozila: M1  

Broj šasije: WV2ZZZ70Z1H156436 

godina proizvodnje: 2001  

Boja vozila: Crvena 

Oblik karoserije: Zatvoreni  

Snaga motora: 65 kW  

Zapremina motora: 2461 cm3  

Broj prijeđenih kilometara: 200591 km  

Datum prve registracije: 21.12.2001.  

 

II. 

Početna cijena vozila iznosi 19.112,00 kn. Iznos je iskazan bez PDV-a obzirom da je Dječji 
vrtić oslobođen plaćanja PDV-a na isporuke usluga i dobara. Troškove u svezi s prijenosom 
vlasništva, plaćanja poreza i druge zavisne troškove snosi kupac.  



III. 

 Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem 
u Republici Hrvatskoj.  

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore 
kupca.  

Vozilo koje je predmet ovog natječaja može se pogledati radnim danima Dječjeg vrtića (od 
ponedjeljka do petka) u vremenu od 10 do 12 sati do isteka roka za dostavu ponuda, uz 
prethodnu najavu na broj telefona 032/414-709.  

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima 
mogu stjecati pokretnine na području Republike Hrvatske.  

Ponuda se podnosi na pripremljenom obrascu - Ponudbenom listu koji se nalazi u prilogu 
natječaja, a može se ispuniti i na mrežnoj stranici Vrtića, www.djecjivrticvukovar1.hr .  

Nepotpuni ponudbeni obrasci, odnosno ponude uz koje nisu dostavljeni obvezni prilozi, neće 
se razmatrati.  

Ponuda ponuditelja koji ponudi iznos manji od početne cijene će se odbiti. Ponude se 
dostavljaju preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:  

 

Dječji vrtić Vukovar I  

Eugena Kvaternika 27 

32000 Vukovar  

s naznakom „Ponuda za kupnju vozila“. 

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 21. prosinca 2020. godine do 12:00 sati, ponude 
zaprimljene nakon navedenog roka smatraju se zakašnjelima i neće se razmatrati.  

Podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Dječji vrtić može prikupljati, koristiti i obrađivati 
dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila, 
sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. 

 

IV. 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda, koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta 
natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši ponuđeni iznos. Ukoliko dva 
ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda 
ponuditelja koja je prije zaprimljena.  

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila u roku od 8 dana od 
isteka natječaja podnosi Izvješće o provedenom natječaju za prodaju službenog vozila 
ravnatelju Dječjeg vrtića.  

 

 



V. 

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od poziva (telefonski i putem elektroničke 
pošte) sklopiti kupoprodajni ugovor te uplatiti ponuđenu cijenu vozila.  

Ukoliko ponuditelj ne izvrši navedene radnje smatrat će se da je odustao od ponude, u tom 
slučaju Dječji vrtić, temeljem izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja utvrđuje 
sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.  

Dječji vrtić zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog 
obrazloženja.  

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za provedbu 
javnog natječaja za prodaju službenog 

vozila 

Antonia Sekelez, dipl.iur. 


