
 

 

 

 

KLASA: 406-01/20-01/107 

URBROJ: 2198-01-79-01-20-2 

Zadar, 04.05.2020. godine 

 

Temeljem Odluke o rashodu i prodaji službenih vozila Sveučilišta u Zadru, KLASA: 406-

01/20-01/107, URBROJ: 2198-07-79-01-20-1 od 29.04.2020. godine, Povjerenstvo za 

provođenje prodaje vozila, objavljuje    

 

N A T J E Č A J 

ZA PRODAJU VOZILA 

 

 

I. PREDMET NATJEČAJA 

Sveučilište u Zadru prodaje sljedeća vozila: 

 

1) Osobni automobil Fiat Punto amore 1,2 8V, broj šasije  ZFA18800000800410, u prometu 

od 2005., neregistriran, u voznom stanju. 
 

Početna cijena za vozilo iznosi 6.400,00 kn. 

 

2) Osobni automobil Fiat Punto amore 1,2 8V, broj šasije  ZFA18800000800804, u prometu 

od 2005., neregistriran, vozilo nije u voznom stanju. 
 

Početna cijena za vozilo iznosi 5.840,00 kn. 

 

3) Osobni automobil Renault Fluence 1,5 DCI, diesel, broj šasije  VF1LZBD0647089277, 

u prometu od 2012., neregistriran, u voznom stanju. 
 

Početna cijena za vozilo iznosi 20.320,00 kn. 

 

4) Osobni automobil Audi A5, 2.0 TDI Quattro, broj šasije WAUZZZ8T8DA024253, u 

prometu od 2012., neregistriran, u voznom stanju. 
 

Početna cijena za vozilo iznosi 66.880,00 kn. 
 

II. OPĆI UVJETI 

 

Izabrani ponuditelj dužan je platiti iznos PDV-a na ponuđenu cijenu. 

Vozila koja su predmet natječaja prodaju se u stanju u kakvom se nalaze prema sistemu 

“viđeno-kupljeno” (bez uvažavanja naknadnih reklamacija). 

Za svako vozilo koje je predmet natječaja obvezno se dostavlja posebna ponuda. Natjecati se 

mogu sve fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici 

Hrvatskoj. 

Po odabiru,  Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će objavljena na internetskoj stranici 

Sveučilišta u Zadru (https://www.unizd.hr). 

Nakon objave odluke o izboru najpovoljnije ponude, kupac je obvezan u roku od 8 (slovima: 

osam) dana sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila, te u roku od narednih 5 (slovima: pet) dana 

https://www.unizd.hr)/


uplatiti ugovorenu cijenu. Ako to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje vozila. 

Kupac je dužan u roku od 5 (slovima: pet) dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije 

prodavatelja.  Sve troškove u svezi s  prijenosom vlasništva i plaćanja poreza snosi kupac. 

 

Vozila koja su predmet ovog natječaja mogu se pregledati uz prethodnu najavu na broj 

mobitela 098/307-539 (g. Nenad Mazić), radnim danom u vremenu od 08 do 16 sati. 

 

 

III. SADRŽAJ PONUDE 

 

Ponuda mora sadržavati: 

– opis motornog/osobnog vozila s rednim brojem iz predmeta natječaja, 

– ime i prezime, odnosno naziv i sjedište, OIB i adresu ponuditelja, 

– iznos cijene koja se nudi u kunama, bez PDV-a. 

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvećim iznosom ponuđene cijene. U 

slučaju da se više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj koji je prije 

predao ponudu. 

 

Sveučilište u Zadru 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. 

 

 

IV. DOSTAVA PONUDE  

 

Rok za podnošenje ponude je do 19.05.2020.  godine do 13,00 sati. 

 

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno u ured pisarnice na 3. kat u zatvorenoj omotnici na 

adresu SVEUČILIŠTE U ZADRU, Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila, Ulica Mihovila 

Pavlinovića br. 1, 23000 Zadar sa naznakom: ''Za natječaj za prodaju vozila – ne otvarati''. Dan 

zaprimanja u Ured pisarnice smatra se kao dan predaje ponude. 

 

V. OTVARANJE PONUDA   

 

Ponude se otvaraju javno u SVEUČILIŠTE U ZADRU, Ured za nabavu i prodaju, 3. kat, soba 

10, Ulica Mihovila Pavlinovića br. 1, 23000 Zadar, dana 19.05.2020.  godine sa početkom u 

13,00 sati. 
 

Ovaj natječaj bit će objavljen na internetskim stranicama Sveučilišta u Zadru 

(https://www.unizd.hr) te u Zadarskom listu. 

 

 

 

SVEUČILIŠTE U ZADRU 

Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila 

https://www.unizd.hr/

