Na temelju članka 2. stavka 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 24/09.) Općinski načelnik Općine
Cerovlje na prijedlog Povjerenstva za procjenu i prodaju osobnog automobila CITROEN C4 raspisuje
NATJEČAJ
1. Prodaji se prikupljanjem pisanih ponuda izlaže osobni automobil CITROEN C4, model vozila:1.4 I
SX 16V, boja vozila: siva – s efektom, broj šasije: VF7LCKFUC74495262, oblik karoserije:
zatvoreni, broj osovina: 2, vrsta motora: OTTO – REG-KAT – EURO IV, snaga motora u Kw: 65,
radni obujam motora u cm3: 1360, u prometu od 2006. godine, registriran do 27. lipnja 2018. godine.
Početna cijena natjecanja je 11.000,00 kuna.
Natjecatelj je dužan uplatiti garantni polog u iznosu od 500,00 kuna na žiro račun Općine
Cerovlje, IBAN: HR0324020061804700009 s pozivom na broj 68 7757-OIB Natjecatelja za fizičke i
pravne osobe, uz naznaku «Garantni polog - Natječaj za kupnju automobila»
Garantni polog uračunat će se najpovoljnijem natjecatelju u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju
koji ne uspije u natjecanju garantni polog se vraća na broj računa (tekućeg računa ili štedne knjižice)
koji je natjecatelj dužan navesti u Ponudi.
2. Pisana ponuda mora sadržavati:
a) ime, prezime i adresu natjecatelja, OIB, presliku domovnice ili osobne iskaznice ili
putovnice,
*za obrt preslik obrtnice;
*za pravne osobe naziv tvrtke, OIB, adresu, ime i prezime osobe za zastupanje, presliku
izvoda iz sudskog registra,
b) iznos ponuđene cijene,
c) dokaz o uplaćenom garantnom pologu (kopija uplatnice).
3. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Općine
Cerovlje.
4. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
5. Natjecatelji će u roku od 8 dana od dana proteka roka za prijavu na Natječaj biti
obaviješteni o rezultatu Natječaja.
6. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne pristupi zaključivanju ugovora u roku od 8 dana od
dana primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem i/ili u roku utvrđenim ugovorom ne
uplati izlicitirani iznos kupoprodajne cijene i/ili zatraži i dobije raskid sklopljenog kupoprodajnog
ugovora garantni polog mu se neće vratiti.
Ako natjecatelj koji je utvrđen kao najpovoljniji odustane od ponude, pravo na kupnju
automobila stječe natjecatelj sa sljedećim najvišim ponuđenim iznosom, ali po najvišoj izlicitiranoj
cijeni.
7. Automobil iz točke I. Natječaja kupuje se po sistemu viđeno – kupljeno.
8. Općinski načelnik zadržava pravo da poništi postupak prikupljanja pisanih ponuda i da ne
prihvati ni jednu prispjelu ponudu bez obveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.
9. Ponude sa svim podacima, ispravama i dokumentima dostavljaju se preporučeno
poštom ili osobno u zapečaćenom omotu na adresu: OPĆINA CEROVLJE, Cerovlje 12, 52402
Cerovlje, Povjerenstvo za procjenu i prodaju osobnog automobila, s naznakom “NE OTVARAJ – ZA
NATJEČAJ”
10. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
11. Ovaj Natječaj će se oglasiti na Oglasnoj ploči Općine Cerovlje i na www.cerovlje.hr.
12. Sve informacije i obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, kao i eventualni dogovor oko
razgledavanja automobila zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Cerovlje, ili putem telefona broj 052 684 -140.
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