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Daruvar, 21. studenoga 2014.
Na temelju članka 73. Statuta, ravnateljica Tehničke škole Daruvar
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju osobnog vozila

I PREDMET PRODAJE
1. Predmet prodaje je osobno vozilo marke PEUGEOT, tip PEUGEOT 207, 1,4HDI,
proizveden 2007. godine, broj šasije VF3WC8HZC34102196 u voznom stanju, nije
registriran.
2. Početna cijena osobnog vozila opisanog u točki 1. je 28.000,00 kn.
3. Osobno vozilo marke PEUGEOT prodaje se u viđenom stanju.
II UVJETI NATJEČAJA
1. Natječaj će se provesti usmenom javnom licitacijom.
2. Usmenu javnu licitaciju će provesti Povjerenstvo koje je imenovala ravnateljica.
3. Svaki natjecatelj je dužan prije održavanja usmene javne licitacije pregledati predmetno
vozilo, uz prethodnu najavu na tel. 098/9111000, kontakt osoba Zoran Žmegač, te u prijavi
dati izjavu da je vozilo pregledao i da na isto nema nikakvih primjedbi.
4. Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora donosi ravnateljica Tehničke
škole Daruvar.
5. 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.
6. Svaki natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.800,00 kn na žiro račun
Tehničke škole Daruvar broj: HR9323400091100051596, poziv na broj plaćanja: OIB
uplatitelja.
7. Izabrani ponuditelj obvezuje se potpisati kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana računajući
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 uplaćene jamčevine.
8. Po završetku izbora najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina se vraća u roku od tri dana svim
ostalim natjecateljima u nominalnom iznosu.
9. Ako izabrani ponuditelj odustane od potpisivanja ugovora o kupoprodaji, jamčevina se ne
vraća.
10. Usmena javna licitacija održat će se 1. prosinca 2014. godine u uredu ravnateljice u
Tehničkoj školi Daruvar, Gundulićeva 14, 43500 Daruvar s početkom u 13:00 sati.

Obavijest o natječaju bit će objavljena na web stranicama Tehničke škole Daruvar:
www.tsd.hr, oglasnim pločama Tehničke škole Daruvar, te Radio Daruvaru.
III PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU
1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje dostave svoju prijavu
najkasnije do početka usmene javne licitacije odnosno do 1. prosinca 2014. u 13:00 sati.
IV SADRŽAJ PRIJAVE
1. Svaki natjecatelj je obvezan svojoj prijavi priložiti sljedeće:
a) Ime i prezime ponuditelja i točnu adresu, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, OIB,
b) Domovnicu za fizičke osobe, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe,
c) Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
d) Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog natječaja,
e) Izjavu da prihvaća kupnju vozila u viđenom stanju te da na isto nema nikakvih primjedbi.
2. Pisane prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici s
naznakom “Prijava za licitaciju za kupnju osobnog vozila, ne otvaraj”, na adresu: TEHNIČKA
ŠKOLA DARUVAR, 43500 DARUVAR, Gundulićeva 14 najkasnije do početka usmene javne
licitacije odnosno do 1. prosinca 2014. u 13:00 sati.
3. Usmena javna licitacija održat će se u Tehničkoj školi Daruvar, Gundulićeva 14 (ured
ravnateljice) 1. prosinca 2014. godine u 13:00 sati.
V IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Nakon okončanja postupka natječaja, ravnateljica donosi odluku o izboru najpovoljnije
ponude s podacima o osobi koja je ponudu dala i najpovoljnijoj postignutoj cijeni. O rezultatu
izbora svi će ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem. Ravnateljica Tehničke škole Daruvar
zadržava pravo neizbora ni jednog ponuditelja, bez posebnog obrazloženja. Izabrani
ponuditelj je dužan sklopiti kupoprodajni ugovor s Tehničkom školom Daruvar u roku od 8
dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru.

Ravnateljica:
Sanja Klubička, dipl.ing.

