REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09,
9/10), Gradonačelnik Grada Omiša
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju osobnog vozila
I

PREDMET PRODAJE

1.
Predmet prodaje je osobno vozilo marke AUDI A6, proizveden 2003. godine,
u voznom stanju, neregistriran.
2.
Početna cijena osobnog vozila opisanog u točci 1. je 37.100,00 kn.
3.
Početna cijena osobnog vozila koji je predmet natječaja utvrđena je
temeljem Vještva vrijednosti osobnog vozila koji je izradio Neven Kralj, dipl.ing.,
stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i motorna vozila i koje je sastavni dio ovog
natječaja.
4.
Osobno vozilo marke AUDI A6 prodaje se u viđenom stanju.
II UVJETI NATJEČAJA
1. Natječaj de se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.
2. Svaki ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude pregledati predmetno vozilo,
uz prethodnu najavu na tel. 0989905319, (kontakt osoba: Ivan Pleid) te u ponudi
dati izjavu da je vozilo pregledao i da stanje vozila odgovara opisu u vještvu iz
točke 3. pod naslovom Predmet prodaje te da na isto nema nikakvih primjedbi.
3. Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora donosi
Gradonačelnik Grada Omiša.
4. Izabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o
kupoprodaji izvršiti uplatu ukupne kupoprodajne cijene. Porez na promet i sve
ostale troškove vezano za prodaju vozila snosi kupac.
U slučaju da izabrani ponuditelj odnosno kupac odustane od ugovora o
kupoprodaji iz bilo kojeg razloga, gubi pravo na povrat jamčevine.
5. Svaki ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 3.700,00 kn na žiro račun
Grada Omiša broj: 2330003-1830000008, model 68-7757 – OIB.
6. Izabrani ponuditelj obvezuje se potpisati kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana
računajudi od primitka pisane obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi sklapanju
ugovora u roku iz stavka 1. ove točke gubi pravo na povrat upladene jamčevine.
7. Po završetku izbora najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina se vrada svim ostalim
natjecateljima u nominalnom iznosu.
8. Ako izabrani ponuditelj odustane od potpisivanja ugovora o kupoprodaji,
jamčevina se ne vrada.
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9. Natječaj je otvoren 15 dana računajudi od dana objave obavijesti u dnevnom
listu “Slobodna Dalmacija”, a objavit de se na oglasnoj ploči Grada Omiša i na
www.omis.hr.
III PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU
1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe.
IV SADRŽAJ PONUDE
1. Svaki natjecatelj je obvezan svojoj ponudi priložiti slijedede:
a) Ime i prezime ponuditelja i točnu adresu, odnosno naziv i sjedište pravne
osobe, OIB,
b) Domovnicu za fizičke osobe, preslik rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe,
c) Dokaz o upladenoj jamčevini,
d) Izjavu o prihvadanju svih uvjeta iz ovog natječaja
e) Izjavu da prihvada kupnju vozila u viđenom stanju i da stanje vozila odgovara
opisu u Vještva vrijednosti osobnog vozila te da na isto nema nikakvih
primjedbi.
2. Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj
omotnici sa naznakom “Ponuda za kupnju osobnog vozila, ne otvaraj”, na adresu:
Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš.
Ponuditelj podnosi ponudu o svom vlastitom trošku bez prava potraživanja
naknade od Grada Omiša po bilo kojoj osnovi.
V IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Nakon okončanja postupka natječaja, Gradonačelnik donosi odluku o izboru
najpovoljnije ponude sa podacima o osobi koja je ponudu dala i najpovoljnijoj
postignutoj cijeni.
O rezultatu izbora svi de ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.
Gradonačelnik Grada Omiša zadržava pravo neizbora ni jednog ponuditelja, bez
posebnog obrazloženja.
Izabrani ponuditelj je dužan sklopiti kupoprodajni ugovor s Gradom Omišom u roku
od 8 dana, računajudi od dana dostavljanja Odluke o izboru.
VI OSTALO
Svi zainteresirani ponuditelji mogu pregledati vozilo po dogovoru, na telefon
tel. 0989905319, kontakt osoba: Ivan Pleid.
Klasa:406-01/12-01/01
Urbroj:2155/01-01-12-3
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