VATROGASNA ZAJEDNICA
GRADA OMIŠA
PRAVILA ZA PROVOĐENJE USMENOG JAVNOG NADMETANJA
po natječaju za prodaju osobnog vozila marke AUDI A4,
proizvedenog 2009. godine, koji je služio za potrebe Vatrogasne zajednice
1. Usmeno javno nadmetanje provodi Povjerenstvo.
2. Usmeno nadmetanje vodi predsjednik Povjerenstva.
3. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik u kojemu se bilježi tijek javnog nadmetanja.
4. Zapisnik po okončanju nadmetanja potpisuje predsjednik Povjerenstva, zapisničar i ovjerovitelj
zapisnika.
5. Predsjednik Povjerenstva de na početku nadmetanja otvoriti pristigle prijave, utvrditi koji natjecatelj
ispunjava uvjete natječaja, te u tom smislu donijeti odgovarajudu odluku koju odmah objavljuje.
7. Početku javnog nadmetanja nazoče podnositelji prijava, a nakon što predsjednik Povjerenstva objavi
koji natjecatelji ispunjavaju uvjete objavljenog natječaja, nastavku javnog nadmetanja mogu nazočiti
samo natjecatelji koji imaju valjane prijave.
8. Usmeno nadmetanje provodi se povedanjem usmene ponude.
9. Najmanji iznos povedanja usmene ponude za prodaju osobnog vozila marke AUDI A4 iznosi 500,00
kn.
10. Nakon što predsjednik Povjerenstva pozove ponuditelje na davanje ponude interval za davanje
slijedede ponude iznosi dvije minute.
11. Nakon isteka dvije minute predsjednik Povjerenstva de tri puta pozvati ponuditelje na davanje nove
ponude.
12. Usmeno nadmetanje okončati de se po isteku dvije minute od zadnjeg-tredeg poziva na davanje
nove ponude, nakon čega de predsjednik Povjerenstva utvrditi da je usmeno nadmetanje završeno i
točno vrijeme završetka usmenog nadmetanja.
13. Najpovoljnijom ponudom smatrat de se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najvedu
ponuđenu cijenu.
14. Ako se za usmeno nadmetanje za predmetno osobno vozilo pojavi samo jedan ponuditelj, a
ispunjava uvjete iz natječaja, Povjerenstvo utvrđuje njegovu ponudu uz povedanje od 2% od
početne cijene kao najpovoljniju. Izjava ponuditelja da prihvada povedanje od 2% od početne cijene
za osobno vozilo zapisati de se u zapisnik i ponuditelj de je odmah potpisati.
15. Po okončanju usmenog nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnijom, te
se ovo utvrđenje unosi u zapisnik.
16. Nakon okončanja postupka natječaja, u roku od 30 dana donijet de se odluka o izboru najpovoljnije
ponude sa podacima o osobi koja je ponudu dala i najpovoljnijoj postignutoj cijeni.
17. Vatrogasna zajednica Grada Omiša zadržava pravo ne izabrati nijednog natjecatelja i poništiti
natječaj, bez posebnog obrazloženja.

