
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 

Ravnateljstvo 

Josipa Huttlera 4 

Ur. broj: R1-14274/21 

Osijek, 20. listopada 2021. 

 

 

Na temelju Odluke ravnatelja Urbroj: R1-14202/21 od 18. listopada 2021. Klinički bolnički centar 

Osijek  raspisuje 

J A V N I  N A T J E Č A J 

za prodaju spremnika tekućeg kisika (kriogenične posude) 

I. PREDMET NATJEČAJA: spremnik tekućeg kisika (kriogenična posuda) 

1.1 Tehnički podaci o predmetu: 

 

Proizvođač: UNIS-TPO Goradže 

Tvornički broj: 2775 

Godina proizvodnje: 1989. 

Volumen: 12,585 m3 

 

II. OPĆI UVJETI 

Predmet natječaja prodaje se u stanju u kakvom se nalazi prema sistemu „viđeno-kupljeno“ (bez 

uvažavanja naknadnih reklamacija). 

Početna cijena: 22.602,00 kn (sa PDV-om). 

Za predmet natječaja obvezno se dostavlja ponuda. Ponuditelji moraju u ponudi iskazati ukupni iznos 

s PDV-om. 

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici 

Hrvatskoj. 

Ponuditelji su dužni, na ime jamčevine uplatiti iznos od 10% iznosa početne cijene na broj računa: 

IBAN:1210010051863000160, kod HNB, model i poziv na broj: HR 649725-26400-OIB uplatitelja, 

a u opis plaćanja navesti svrhu. Kupcu se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima 

vraća u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Kupac nema pravo na povrat 

jamčevine ako odustane od kupnje ili ne uplati ukupnu cijenu u roku predviđenom ugovorom. 

Međusobna prava i obveze utvrdit će se posebnim ugovorom u roku od 8 dana od dana dostave 

obavijesti o odabiru. 

Sve troškove prodaje, demontaže i odvoza snosit će kupac. 



Predmet ovog natječaja može se pregledati svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon 

091/3511-260 (Tihomir Mijošević, dipl.ing.). 

III. SADRŽAJ PONUDE 

Ponuda mora sadržavati:  

1. naziv predmeta natječaja,  

2. ime i prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište, ponuditelja,  

3. iznos cijene koju nudi ponuditelj, 

4. dokaz o plaćenoj jamčevini. 

Najpovoljnija ponuda je ona s najvišom cijenom. 

Klinički bolnički centar Osijek zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i 

odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez snošenja odgovornosti prema 

ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja odluke. 

O ishodu natječaja svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije 

ponude. 

IV. DOSTAVA PONUDE 

Rok za dostavu ponuda je 02.11.2021. godine do 12:00 sati. 

Ponude se dostavljaju preporučeno poštom u dostavnoj omotnici u prostorije Urudžbenog zapisnika, 

adresa Klinički bolnički centar Osijek, Josipa Huttlera 4, nasloviti na Povjerenstvo za prodaju osobnih 

vozila s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU SPREMNIKA TEKUĆEG KISIKA – 

NE OTVARAJ“. 

 

Klinički bolnički centar Osijek 

Ravnatelj:   
doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. 

 


