REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOPAR
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 030-07/22-01/01
URBROJ: 2170-24-03/1-22-03
Lopar, 03.03.2022.g.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19, 144/20), članka 53. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske
županije“, br. 5/21), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje slijedeći

NATJEČAJ
za prodaju osobnog automobila putem prikupljanja
pisanih ponuda
I.
Ovim natječajem utvrđuje se prodaja osobnog automobila u vlasništvu Općine Lopar
− PEUGEOT 407, 2.0 HDI registracija do 05.02.2023. godina (RI 5988D), godina
proizvodnje 2007., sa prijeđenih 209.030 km
− Početna cijena – 22.500,00 HRK po procjeni vrijednosti vozila. Općina Lopar nije u
sustavu PDV-a.
II.
Osobni automobil se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.
Zainteresirani ponuditelji mogu, uz prethodnu najavu, osobni automobil razgledati
svakog radnog dana od 08:00 sati do 12:00 sati, na adresi Općina Lopar, Lopar 289A, uz
prethodnu najavu na tel: 0989599640 (Manuela Ivanić)
III.
− Početna cijena osobnog automobila iznosi 22.500,00 kuna, a to je ujedno i najniža cijena za
koju se automobil može prodati. Općina Lopar nije u sustavu PDV-a.
Automobil se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda koje se dostavljaju u zatvorenoj
omotnici na adresu Općine Lopar: OPĆINA LOPAR, Lopar 289A, 51281 Lopar s naznakom
– za kupnju osobnog automobila ili kao skenirani dokument na mail adresu: m.ivanic@opcinalopar.hr
Rok za podnošenje ponuda je 31.03.2022. g. do 12,00 sati.

IV.
Dokumentacija uz prijavu natječaj:
− presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba, a ukoliko je
ponuditelj pravna osoba, presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar,
− pisanu ponudu s iznosom ponuđene cijene
Uvjeti kupoprodaje:
− porez na promet i sve druge troškove vezane uz prodaju i sve troškove vezane za
prijenos vlasništva automobila snosi kupac,
− kupac automobila (najbolji ponuditelj) dužan je odmah po zaključenju natječaja s
Općinom Lopar sklopiti Ugovor o kupoprodaji, a u roku od 15 (petnaest) dana od
dana sklapanja ugovora uplatiti ukupnu ponuđenu cijenu,
− u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji
ponuditelj u roku ne uplati ponuđenu cijenu, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat
će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše
ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Općina Lopar može jednostrano odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba
prije uplate ponuđene cijene od najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu
odgovornost prema natjecateljima kao niti eventualne troškove sudjelovanja natjecatelja na
natječaju.
V.
Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Općine Lopar i oglasnim pločama.
Sve dodatne informacije o ovom natječaju, kao i dogovor o razgledu automobila, mogu
se dobiti u Općini Lopar, 051/775-593.
VI.
S obzirom da se prodaja osobnog automobila vrši po načelu viđeno - kupljeno, nikakve
naknadne reklamacije neće se uvažavati.
Općina Lopar

