Na temelju Odluke Upravnog vijeća Gradskih vrtića Šibenik, KLASA: 601-01/11-01/35,
URBROJ: 2182/01-06-11, od 20.05.2011. godine i suglasnosti Gradskog vijeća Grada Šibenika,
KLASA: 740-12/10-01/363, URBROJ: 2182/01-07/3-11-7, od 18.05.2011. godine, Upravno vijeće
Gradskih vrtića Šibenik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine

1. Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Gradskih vrtića Šibenik i to:
poslovnog prostora smještenog na prvom katu zgrade kat. oznake čest. broj 2242 i
čest.broj 2243 Z.U. 319, pod uložak 3 K.O. Šibenik, Težačka 61/I, površine 106,58 m2.
2. Početna cijena iznosi 852.640,00 kn, sa uključenim PDV-om. Porez na promet
nekretnina snosi kupac, kao i sve ostale troškove vezane za prijenos vlasništva na svoje
ime.
3. Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.
4. Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koji su državljani Republike Hrvatske, sa
sjedištem u Republici Hrvatskoj , a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene
uvjete za stjecanje prava vlasništva.
5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore
ponuditelja.
6. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene na žiro-račun
Gradskih vrtića Šibenik broj: 2411006-1100003425, model 02, poziv na broj: OIB
uplatitelja.
Ponuditelj koji ne uspije na natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od
dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
7. Pismena ponuda mora sadržavati:
- za fizičke osobe – ime, prezime, adresu i OIB, presliku osobne iskaznice, dokaz o
državljanstvu u izvorniku ili ovjerenom presliku
- za pravne osobe – naziv tvrtke, adresu, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za
zastupanje, dokaz o registraciji u izvorniku ili ovjerenom presliku
- iznos ponuđene cijene
- dokaz o uplati jamčevine (obavezno u izvorniku)
- broj računa ili štedne knjižice, te točnu oznaku banke radi povrata jamčevine
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8. Najpovoljnija ponuda smatra se ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu. Ako dva ili
više ponuditelja ponude istu najvišu cijenu, tada će se provesti javna licitacija između tih
ponuditelja. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
9. Jamčevina se ne vraća:
- ukoliko ponuditelj čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija odustane od ponude
nakon primitka odluke da je izabran kao najpovoljniji ponuditelj
- ukoliko ponuditelj čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija ne pristupi sklapanju
Ugovora o kupoprodaji ili ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu sukladno
rokovima i uvjetima definiranim ugovorom o kupoprodaji.
10. Pismene ponude dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno u zatvorenim
omotnicama na adresu:
GRADSKI VRTIĆI ŠIBENIK
Ulica branitelja Domovinskog rata 2G, Šibenik, Povjerenstvo za prodaju nekretnine,
sa naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE“.
Na omotnici treba biti naznačen naziv ponuditelja, adresa i kontakt telefon.
11. Ovaj natječaj objavit će se u „Šibenskom listu“, „Slobodnoj Dalmaciji“, na oglasnoj ploči
Gradskih vrtića Šibenik, na oglasnoj ploči Gradske uprave kao i na web stranicama Grada
Šibenika.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave u „Šibenskom listu“.
12. Otvaranje ponuda će biti javno. O mjestu i vremenu otvaranja ponuda ponuditelj će biti
pravovremeno obaviješteni. Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji osobno ili
opunomoćenik.
13. Nepravovremene, nepotpune i neodređene ponude, kao i one s ponuđenom cijenom
nižom od početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.
14. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni nakon donošenja odluke o
utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
15. Gradski vrtići Šibenik zadržavaju pravo poništiti natječaj bez obveze da ponuditeljima
obrazlože razloge poništenja natječaja.
16. Sve informacije mogu se dobiti u upravi Gradskih vrtića Šibenik, tel: 022 332 324.
KLASA: 601-01/11-01/42
URBROJ: 2182/01-02-11
Šibenik, 14.06.2011.

GRADSKI VRTIĆI ŠIBENIK

