DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA
VELIKA GORICA
KLASA: 406-03/15-01/01
URBROJ: 238/31-76-01-15-2
Velika Gorica, 04. 11. 2015.
Dječji vrtić Velika Gorica na temelju Odluke Upravnog vijeća o provedbi natječaja za prodaju
rabljenog, karamboliranog vozila u vlasništvu Dječjeg vrtića Velika Gorica, raspisuje
NATJEČAJ
za prodaju rabljenog, karamboliranog vozila u vlasništvu Dječjeg vrtića Velika Gorica
1. PREDMET PRODAJE:
Marka, tip i
model
OPEL, VIVARO
2.0 CDTI

U prometu
od

Broj šasije

Prijeđeni
km

Početna
cijena kn

Napomena

2008.

W0LJ7BHB68V668367

138000

20.000,00

- karambolirano vozilo,
- registracija odjavljena

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Prodaja se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju rabljenog, karamobliranog vozila (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Usmeno se licitira na način da kupac ponudi novčani iznos koji predstavlja povećanje od najmanje
100,00 kuna iznad početne cijene vozila odnosno prethodne ponude, sve dok ne dođe do najvećeg
ponuđenog iznosa za prodaju rabljenog vozila.
Vozilo se kupuje prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo
kojoj osnovi.
Kupac je dužan sklopiti ugovor u roku 3 dana od objavljene licitacije.
Rok za uplatu kupoprodajne cijene je do 5 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Isporuka će uslijediti po primitku potvrde o uplaćenoj kupoprodajnoj cijeni.
Poreze i sve druge pristojbe u vezi s kupoprodajom snosi kupac.
Dječji vrtić Velika Gorica zadržava pravo odustanka od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tom
ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja
3. UVJETI SUDJELOVANJA U NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima RH mogu stjecati
pokretnine na području RH ili imaju odgovarajuće dozvole za izvoz vozila.
4. MJESTO I VRIJEME PRODAJE
Licitacija će se obaviti dana 13. 11. 2015. godine u 10:00 sati, u centralnom objektu Dječjeg vrtića
Velika Gorica, Josipa Pucekovića 2 Velika Gorica, u sobi ravnatelja.
5. MJESTO PREGLEDA VOZILA
Pregled vozila moguće je obaviti, uz prethodnu najvau u „Auto Pavišić“, Horvatova 87/1, Velika
Gorica, svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati.
- Kontakt osoba za pregled vozila: Juraj Đumlija 095-6260-666

Ravnateljica:
Irena Kozmić, dipl. defektolog

