Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09, 2/13, 2/18 i
6/18.), općinski načelnik Općine Bizovac dana 23. ožujka 2020. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Općine Bizovac

I. PREDMET PRODAJE:
-

osobni automobil:
godina proizvodnje:
broj šasije:
zapremina motora:
snaga motora:
vrsta goriva:
broj sjedećih mjesta:
boja vozila:
registriran do: 26.03.2021.
broj prijeđenih kilometara:

Početni iznos kupoprodajne cijene:

SEAT LEON 1,6 MPI
2006.
VSSZZZ1PZ6R058765
1595 cm3
75 kW
BENZIN
5
SIVA
224.624 km
15.672,00 kn

II. UVJETI NATJEČAJA
1. Pisane ponude zaprimljene su u roku ukoliko su zaprimljene najkasnije do 09.04.2020. godine do 08:00
sati neovisno o načinu dostave. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama.
2. Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najviši iznos kupoprodajne
cijene, o čemu odluku donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.
Natječaj će se održati ako u postupku sudjeluje i samo jedan natjecatelj.
3. Odabrani natjecatelj dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji s Općinom Općine Bizovac najkasnije u
roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude u protivnom će se smatrati da
je odustao od kupoprodaje. Ukupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene kupac je dužan isplatiti
prodavatelju u roku od dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji.
III. PONUDA
Pisane ponude natjecatelja podnose se u zatvorenim omotnicama, a moraju sadržavati:
Zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja, adresa i OIB.
- Iznos ukupne ponuđene kupoprodajne cijene, a koji ne može biti manji od početnog iznosa
ukupne kupoprodajne cijene istaknute u tekstu natječaja.
IV. NAČIN PODNOŠENJA PISANIH PONUDA
Pisane ponude za sudjelovanje u Natječaju za prodaju predmetnog osobnog automobila predaju se osobno u
uredovno radno vrijeme pisarnice Općine Bizovac ili putem pošte u zatvorenim omotnicama, s naznakom
„PONUDA ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI, na adresu: Općina Bizovac, K. Tomislava 89. 31222
Bizovac.
Prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete, nepotpune prijave i prijave zaprimljene nakon isteka roka za
dostavu ponuda neće se razmatrati.
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

