
Hripa d.o.o. Kali
trgovač�ko druš�tvo za komunalnu djelatnošt

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG TERETNOG

VOZILA U VLASNIŠTVU TRGOVAČKOG DRUŠTVA HRIPA

D.O.O.

Kali, 23. SRPNJA 2020. godine 

Na temelju odluke direktora Trgovačkog društva Hripa d.o.o., Kali donosi se

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU RABLJENOG

TERETNOG VOZILA U VLASNIŠTVU TRGOVAČKOG DRUŠTVA HRIPA D.O.O.

Članak 1.

Predmet prodaje je rabljeno teretno vozilo u vlasništvu Trgovačkog društva Hripa d.o.o. sa 
sljedećim karakteristikama:

 vrsta vozila: teretno vozilo

 marka: MAN

 tip vozila: TGM 18.290

 model: TGM C – 271183

 broj šasije: WMAN08ZZ0CY278153

 oblik karoserije: zatvoreni sa samo istovarivačem

 masa praznog vozila: 10.780 kg

 radni obujam: 6871 cm³

 godina proizvodnje: 2012.

 mjesta za sjedenje: 3

 vrsta motora: DIESEL

 vrsta nadogradnje: FARID INDUSTRIE S.P.A.

 snaga motora u kw: 213

 prijeđeni kilometri: 58.814 km

 odjavljen.

Članak 2.

Cijena za predmetno vozilo iz članka 1. utvrđuje se u iznosu od 350.000,00 kuna (slovima: 

četristodvadesetipettisućakuna) sukladno procjeni vrijednosti vozila MAN TGM 18.290 dana 13. 

https://www.sodolovci.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-rabljenog-kombi-vozila-u-vlasnistvu-opcine-sodolovci/
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siječnja 2020. godine od strane Nivo 2 d.o.o., Vinogradska ulica 68, 21000 Split, OIB: 

82365440372.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe sa 

sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

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

kupca.

Vozilo svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj 

099/428 3374, svaki radni dan od 08:00 do 14:00 sati.

Dodatne informacije o vozilu zainteresirani ponuditelji mogu dobiti osobno u prostorijama 

Trgovačkog društva Hripa d.o.o. ili na telefon 023/282 422.

Članak 5.

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici uz 

navedenu naznaku na adresu:

Hripa d.o.o., Trg Marnjiva 23, 23272 Kali s naznakom „Natječaj za prodaju vozila“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je deset dana od dana objave natječaja na službenim 

stranicama Općine Kali i na web stranici Trgovačkog društva Hripa d.o.o.: https://www.hripa-

kali.hr/ .

Članak 6.

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku te obvezno sadržavati:

 Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv ponuditelja pravne osobe, adresu 

te kontakt telefon,

 Presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, 

obrtnog i drugog registra za ponuditelja pravnu osobu,

 iznos ponuđene kupoprodajne cijene.

https://www.hripa-kali.hr/
https://www.hripa-kali.hr/
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Članak 7.

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi troškove prijenosa vozila i sve ostale zavisne 

troškove.

Članak 8.

Otvaranje ponuda obavit će se dana 07. kolovoza 2020. godine, s početkom u 09:00 sati u 

prostorijama Trgovačkog društva Hripa d.o.o., Trg Marnjiva 23, Kali.

Članak 9.

Svi ponuditelji biti će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam dana od 

dana otvaranja ponuda.

DirektorTrgovačkog društva Hripa d.o.o. Toni Bašić zadržava pravo da nakon provedenog 

postupka ne odabere niti jednu ponudu te poništi natječaj.

Članak 10.

Izabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od pet dana pristupiti sklapanju Ugovora o 

kupoprodaji rabljenog vozila s Trgovačkim društvom Hripa d.o.o. te uplatiti cjelokupni određeni 

iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj ne uplati cjelokupni iznos određene kupoprodajne 

cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je 

odustao od ponude.

U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora za vozilo ponudit će se sljedećem ponuditelju.

Kali, 23. srpnja  2020.

Direktor Hripe d.o.o.:

Toni Bašić
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