РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
позив
ОТУЂЕЊЕ ПРОЗОРА
као секундарна сировина
путем прикупљања писаних понуда
(број 4/2017)
Управа за заједничке послове републичких органа oтуђује из јавне
својине Републике Србије грађевинску браварију– 410 дотрајалих прозора
демонтираних са објеката републичких органа у ул. Немањина бр. 22-26, у Београду.
Отуђење прозора се врши везано, као секундарна сировина, а приближна
процена масе oтпадног алуминијума износи ~ 4.930 кг, по почетној купопродајној цени
у износу од 350.000,00 динара без ПДВ-а.
Прозори се могу разгледати у магацину Сурчин, „ Пијаца Сурчин“, ул.
Маршала Тита бр. 14, уз најаву телефоном један дан унапред. Контакт особе: Зоран
Маговац тел.бр. 064/8167-099 и Војкан Шупут тел. бр. 064/ 8167-198. Прозори се са
исте локације и преузимају.
Прозори се отуђују у целости у виђеном стању и неће се прихватити
накнадне рекламације
Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених
писмених понуда.
Право учешћа имају сва лица која која доставе документацију одређену
овим огласом.
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума
највише понуђене цене дате у понуди.
Писмена понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи
понуђену цену у номиналном износу без ПДВ-а и са ПДВ-ом, назив понуђача,
адресу, број мобилног телефона и извод о регистрацији издат од Агенције за
привредне регистре (осим у случају када је за регистрацију надлежан други
орган).
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе фотокопије следећих
дозвола и то: дозволу за сакупљање отпада, дозволу за транспорт отпада, дозволу
за третман отпада, дозволу за складиштење отпада, или фотокопију једне
интегралне дозволе, као и доказ о уплати депозита у висини од 10% од укупне
почетне цене без ПДВ-а. Депозит се уплаћује на жиро рачун 840-30971845-20, по
моделу 97 са позивом на број 95411000409130742321.
Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола према
Закону од управљању отпадом дужан је да достави фотокопију уговора о пословно
техничкој сарадњи са правним или физичким лицем који поседује наведену дозволу,
као и фотокопију те дозволе.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
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Писмена понуда се подноси најкасније до 22.05.2017. године до 10,00
часова у затвореној коверти на адресу: Управа за заједничке послове
републичких органа у Београду, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија број 14.
Коверат са понудама мора имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ –
ПРОДАЈА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА“, а на полеђини назив понуђача и
адресу са бројем телефона.
Отварање понуда обавиће се јавно, уз присуство понуђача, дана
22.05.2017. године у 12,00 часова, у Управи за заједничке послове републичких
органа у Београду, Немањина 22-26, II спрат, свечана сала.
Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене елементе и
доказе, неће се узети у разматрање.
Понуђачу чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће
враћен у року од 30 дана по окончаном поступку.
Изабраном понуђачу уплаћени износ депозита биће урачунат у цену.
Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора,
уплаћени депозит се не враћа.
Понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да приликом
реализације уговора достави Документ о кретању отпада према Закону о управљању
отпадом „ (Сл. гласник РС, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016) и према Правилнику о
обрасцу докумета о кретању отпада и упутства за његово попуњавање („ Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009), и да у свему поступа у складу са Законом о управљању отпадом.
Изабрани понуђач је дужан да цену уплати у целости у року од 3 дана од
дана закључења уговора, а покретне ствари које се отуђују преузме у року од 7 дана од
дана закључења уговора.
Приликом преузимања добара неопходно је доставити доказе
о
извршеној уплати (једна уплатница за депозит, друга уплатница за остатак суме).
Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.
Новчана средства прибављена отуђењем биће приход буџета Републике
Србије.
O избору најповољније понуде понуђачи ће бити обавештени у року од
10 дана од дана отварања понуда.
Све информације у вези са отуђењем могу се добити путем телефона
064/8167-025, контакт особа, Зоран М.Живановић.

