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Temeljem Odluke rektora, klasa: 406-01/16-02/9, urbroj: 380-181/232-16-1 od 23. ožujka 
2016. godine Ured za razvoj, investicije i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu 
objavljuje slijedeći  
 

O G L A S  
o prodaji vozila prikupljanjem ZATVORENIH PISANIH ponuda  

 
PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA 

Rabljeno službeno vozilo Sveučilišta u Zagrebu i to:  
PEUGEOT 407 2.0 HDI, registarskih oznaka ZG2148EF, broj šasije VF36DRHRG21360276, 
država proizvodnje: Francuska, godina proizvodnje 2005., procijenjene tržišne – prodajne 
vrijednosti 30.000,00 kn sa PDV-om. Vozilo je registrirano i tehnički ispravno. 

 
 
NAČIN I VRIJEME PRODAJE 
Pravo sudjelovanja imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje prema važećim 
propisima RH  mogu stjecati pokretnine na području RH (ili ovlaštene tvrtke za kupnju i 
prodaju polovnih vozila). 
Vozilo se može razgledati na adresi Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 u 
vremenu od 8,00 – 16,00h svakog radnog dana, a točan termin je potrebno prethodno 
najaviti na broj: 099/4564253 kod gospođe Martine Cvitanović ili na broj: 099/3102965 kod 
gospodina Marijana Žitnika. Vozilo se nudi: «VIĐENO – KUPLJENO» što isključuje sve 
naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavatelju po pitanju kvalitete i 
eventualnih nedostataka. 
Ponude se dostavljaju do 15. travnja 2016. na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 
14, 10000, Zagreb, soba 0.09. – desno, suteren, radnim danom od 9-12 sati s naznakom 
«ponuda za kupnju vozila – ne otvarati».        
Ponude će se javno otvarati 15. travnja 2016. u 12:00 sati na adresi Trg maršala Tita 14, 
Zagreb, mala vijećnica. Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba 
pravne osobe ili fizička osoba, uz prezentaciju punomoći odnosno osobne iskaznice. 

Ponuda mora sadržavati:  
� Za fizičke osobe – ime, prezime, OIB, naziv i točnu adresu natjecatelja, presliku 

osobne iskaznice, iznos cijene koja se nudi  te izjavu da u svemu prihvaća uvjete 
natječaja. 

� Za pravne osobe – naziv i sjedište, OIB, izvod iz sudskog registra trgovačkog društva 
ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, iznos cijene koja se nudi te izjavu da u 
svemu prihvaća uvjete natječaja..  

 
OSTALE NAPOMENE 
Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati. 
Za sve informacije u vezi oglasa zadužena je: Marina Kišur. 
Za sve informacije tijekom natječaja u vezi predmeta prodaje zaduženi su gđa. Martina 
Cvitanović i g. Marijan Žitnik.    
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu cijenu....        



U slučaju da dva ili više ponuditelja u zatvorenim kuvertama dostave ponudu sa istim 
iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom 
ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu. O rezultatima natječaja prodavatelj će, u roku od 
8 dana od dana otvaranja ponuda, donijeti Odluku o odabiru koju će objaviti na svojim web 
stranicama. 

Sklapanje ugovora 
Najkasnije 8 dana od dana objave Odluke o odabiru na web stranici Prodavatelja, s 
odabranim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o kupoprodaji koji je obostrano obvezujući.  
Ako ponuditelj sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne 
pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, u ostavljenom roku, smatra će se da je odustao 
od kupovine, te u tom slučaju prodavatelj zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o 
kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuditelju. 
 
Vozilo se može preuzeti nakon sklopljenog kupoprodajnog ugovora i po izvršenoj uplati 
ugovorenog iznosa, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila. Porez na promet, 
troškove upisa i druge troškove vezane uz sklapanje kupoprodajnog ugovora i prijenos 
vlasništva snosi kupac. 
 
U Zagrebu, 1. travnja 2016. godine 
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