ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
„СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина, број 113
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО “Тимочке шуме“ Бољевац
ОБЈАВЉУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ
ОТВАРАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА
Која ће се одржати дана 17.08.2017. са почетком у 10 часова, у просторијама ШГ“Тимочке шуме“
Бољевац, Дерагише Петровића 5, Бољевац.

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ:
Предмет лицитације је купопродаја отпада –према приложеној табели. Отпад чине отписана,
искоришћeна, неупотребљива средства, предмети и опрема. За сваку врсту отпада урађенo је испитивање и
карактеризација, и одређен је индексни број према Каталогу отпада.
У приложеној табели дата је оквирна – процењена количина отпада. Тачна количина отпада
утврђује се вагањем на калибрисаној ваги са атестом.
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ВРСТА ОТПАДА

СТАРО ГВОЖЂЕ

ЕЛЕКТИЧНИ И
ЕЛЕКТРОНСКИ

Индексни
број
према
каталогу
отпада

160106/
170405

160213*/
200135*/
160214/
200136

Процењена
количина
kg

23.445

906

Почетна
цена
(din/kg)
без
ПДВа

10,00

15,00

Почетна
вредност
(din) без
ПДВа

234.450,00

13.590,00

Место
складишта

4
5

ГУМЕ

160103

7.275

2,00

14.550,00

опис

Бољевац

2141

БољевацБрезовица

2500

тример, ротационе косачице 2 ком, ауто
приколица, југо темпо, лада нива,
micubishi lanser, парни котао, ковачка стега
Аутобус TAM 80 A6
виљушкар, трактор Zetor, трактор LKT, југо
флорида, југо, лимови, котао, ванбродски
мотор, Opel IDA

Бор
БорДубашница

6925
800

Лада нива

Д. Милановац
Д. МилановацТри штубеја

1000

Лада нива

5300

минибус TАМ, трактор LKT, FAP 1414

Књажевац

1675

Golf, лада нива, мотокултиватор, фрeза, котао,
ланцана тестера

Неготин

1250

Зајечар

1854

Бољевац

197

Бор

174

Котао, виљушкар
Reno 19, југо, Fiat Croma, резервни делови,
олуци
бојлери 2 ком, фрижидера 3 ком, расхладна
витрина, замрзивач, веш машина, ТВ 2 ком, ВРЦ
Видео, рачунске машине 2ком
ел. Шпорет, фрижидер, расхласна витрина,
замрзивач 2ком, веш машина, ТВ, уљни
радијатор, штампач 2 ком, скенер 2 ком,
кућиште 2 ком, факс, музички стуб

535

фотокопир 3 ком, фрижидер, замрзивач, ТА пећ,
кућишта 8 ком, монитори 10 ком, штампачи 4
ком, скенер, усисивачи 2 ком, телеф. Централе 3
ком, рач. машине 2 ком

Зајечар
Бољевац

3

kg

Бор

2853

LKT 25 ком, путничко 15 ком, камионске 9 ком

3494

LKT 12kom, утоваривач 2 ком, камионске 30 ком,
путничко 14 ком, џип 2 ком

Неготин

722

утоваривач 3 ком, камионска 1

Зајечар

206

путничко 22 ком, виљускар 2 ком

ТОНЕРИ

080318/
080399

7

2,00

14,00

Зајечар

7

35 kom

АКУМУЛАТОРИ

160601*

16

60,00

960,00

Зајечар

16

2 kom

Процењена количина отпада за лицитацију је 31.649 kg. Свеукупна вредност процењене количине
отпада по почетним ценама, без ПДВ-а је 263.564,00 динара.
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Информације о отпаду могу се добити на телефоне: 019/422811 Милутиновић Тихомир или
Николић Силвана. Отпад се може разгледати радним данима од 10 до 12h , уз предходну најаву контакт
особи – шефу Шумске управе:
- Бољевац, Величковић Зоран 030/436 382
- Д. Милановац, Чанчар Драган 030/590 029
- Бор, Јаношевић Светлана 030/423173
- Неготин, Мариновић Љубиша 019/548 088
- Књажевац, Милосављевић Предраг 019/731 009 - Зајечар, Бошковић Слободан 019/422 695
УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧЕ:
На Јавном надметању могу учествовати заинтересована правна лица и предузетници, који поседују
важећу интегралну дозволу, дозволу за сакупљање неопасног и опасног отпада, дозволу за транспорт
неопасног и опасног отпада, издату од стране надлежног министарства. Уколико понуђач не поседује неку од
појединачних дозвола дужан је да достави фотокопију уговора о вршењу услуга транспорта или сакупљања
са правним лицем или предузетником који поседује наведене дозволе.
Понуђач мора да буде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
Агенције за привредни регистар.
ПОНУДЕ:
Понуда за јавно надметање доставља се до 17.08.2017. год. до 9часова, на адресу Драгише
Петровића бр. 5, Бољевац, у затвореној коверти на којој мора бити пуни назив понуђача и назнака
„ПОНУДА ЗА ОТКУП ОТПАДА - НЕ ОТВАРАЈ“.
Понуда се подноси на обрасцу понуде за лицитацију који је саставни део јавног позива. Уз понуду
прилажу се и тражене фотокопије дозвола, односно уговора и дозвола, извод из АПРа и пуномоћје на име
лица које ће учествовати у надметању уколико се не ради о законском заступнику.
Понуда за јавно надметање мора да садржи понуђену куповну цену по јединици мере отпада, без
ПДВ-а, која не може бити мања од почетне цене у позиву. Понуђена цена даје се на паритету магацина
продавца ФЦО неутоварено на адреси понуђача.
У разматрање се неће узети понуде које пристигну на наведену адресу после означеног рока, понуде
са варијантама, непотпуне понуде без доказа и понуде са нижом ценом од почетне.
ДЕПОЗИТ:
Учесници у јавном надметању дужни су да пре почетка лицитације уплате депозит у износу од 10%
свеукупне вредности процењене количине отпада по почетним ценама продавца, односно 26.356,40динара.
Најповољнијем понуђачу депозит неће бити враћен, већ ће продавац умањити фактуру за износ
уплаћеног депозита.
У случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, губи право на повраћај
уплаћеног депозита.
ЛИЦИТАЦИЈА И СКЛАПАЊЕ УГОВОРА:
Јавно надметање лицитација се одвија у два лицитациона корака, с тим што висина сваког
лицитационог корака износи 0,50 динара. Критеријум за продају отпада је највиша излицитирана продајна
цена која може бити једнака или виша од почетне понуђене цене. Лицитира се за целокупну процењену
количину по партији из приложене табеле.
Са понуђачем који излицитира највишу понуђену цену по јединици мере за одређену врсту отпада,
закључиће се уговор о купопродаји укупне процењене количине те врсте отпада, у року од 5 дана од
завршетка лицитације, односно објаве најповољнијег понуђача на огласној табли газдинства. Модел уговора
саставни је део јавног позива.
У случају да више понуђача излицитира исту продајну цену за сву понуђену количину отпада,
продавац ће предност дати понуђачу који понуди краћи рок преузимања.
Цене по јединици мере дате у понуди су фиксне током реализације уговора и неће подлегати
променама ни из каквих разлога.
Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да приликом склапања уговора достави документ
о кретању отпада према Закону о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016)
продавцу чиме власништво над отпадом прелази са продавца на купца.
Приликом склапања уговора купац је у обавези да достави соло меницу у износу од 10% од
свеукупне вредности процењене количине отпада по излицитираним ценама, на име гаранције за добро
извршење посла и оригинале дозвола, односно уговора и дозвола и извод из АПРа.
РЕАЛИЗАЦИЈА КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА:
Купац ће отпад преузимати са места складиштења, у периоду од 30 дана по пријему позива
Продавца.
За реализацију уговора, купац је дужан да обезбеди вагу за мерење отпада која је калибрисана и
поседује атест, на којој ће се вршити вагање у присуству продавца и понуђача.
Купац сноси све трошкове утовара у транспортно возило и остале трошкове при преузимању
отпада. Отпад се продаје у виђеном стању, без права на приговор на квалитет.
ПЛАЋАЊЕ: Плаћање преузетог отпада купац је дужан да изврши у року не дуже од 5 дана од дана пријема
фактуре.
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