ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
„СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина, број 113
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „ТОПЛИЦА“ Куршумлија, Вука Караџића бб
ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ
ОТВАРАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

Која ће се одржати дана 02.06.2017.године са почетком у 12 часова, у просторијама ШГ
„Топлица“, Вука Караџића бб, Куршумлија.
Предмет лицитације је купопродаја покретних ствари – неoпасног/опасног отпада на
паритету магацина продавца f-co неутоварено на адреси РЈ за грађевинарство и изградњу
путева, Косовска бб, Куршумлија, и то:
Редн
и
бр.па
ртије
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3.
4.

Почетна
лицитациона
вредност
предмета
лицитације
(динара) без
ПДВ-а

Предмет лицитације

Индексни број отпада
из каталога отпада

Количина
за
лицитацију
(kg или l)

Почетна
лицитаци
она цена
(дин/kg
или l) без
ПДВ-а

Отпадне гуме од моторних возила
Отпадно уље
Оловне батерије – акумулатори
Отпад од електричне и електронске
опреме
УКУПНО:

16 01 03
13 02 05*
16 06 01*

10.566 kg
130 l
550 kg

2,00
25,00
80,00

21.132,00
3.250,00
44.000,00

16 02 14/20 01 36

411 kg

21,00

8.631,00
77.013,00

Свеукупна вредност неопасног/опасног отпада по почетним ценама, без ПДВ-а је
77.013,00 динара.
У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, за наведени предмет лицитације
и не могу бити ниже од почетне цене која је дата у јавном позиву. Почетна цена даје се на
паритету магацина f-co неутоварено на адреси РЈ за грађевинарство и изградњу путева,
Косовска бб, Куршумлија. Понуђач сноси све трошкове утовара у транспортно возило и
остале трошкове при преузимању и транспорту отпада. Уколико у понуди оператера не буде
наведена јединична цена, понуда ће се сматрати неважећом.
Начин плаћања: авансно плаћање, а динамика авансног плаћања биће регулисана
Уговором о купопродаји.
ОТПАД се продаје у виђеном стању, без права на приговор и рекламацију
квалитета.
Продавац признаје само образложену рекламацију на количину која се поднесе
одмах у моменту преузимања отпада. По поднетој рекламацији врши се контролно
мерење у присуству представника продавца и купца на јавној ваги, на основу кога се
може признати рекламација.
Право учешћа на лицитацији - отварањем затворених понуда, имају сва правна лица и
предузетници која који поседују :
- Решење да су уписани у регистар посредника у управљању отпадом,
1

Интегралну дозволу, Дозволу за сакупљање неопасног и опасног отпада, Дозволу
за транспорт неопасног и опасног отпада, издате од стране надлежног
Министарства Републике Србије.
Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола дужан је да достави
фотокопију Уговора о вршењу услуга транспорта или сакупљања отпада са правним лицем
или предузетником који поседује наведене дозволе. Понуђач мора доставити фотокопије
дозвола односно уговора и дозвола, ако се односе на треће лице.
Изабрани купац је у обавези да целокупну вредност излицитирене робе плати у року
од 5 (пет) дана од дана одржавања лицитације и да излицитирани предмет лицитације
преузме у року од два дана од дана уплате.
Након отварања понуда приступиће се јавном надметању.
Критеријум за избор најбоље понуде је највиша понуђена цена.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује јавном надметању сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
Са понуђачем који је дао најбољу понуду, у року од 3 (три) дана од дана одржавања
лицитације, закључиће се Уговор о продаји робе.
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. 36/2009,88/2010,00/2016).
Отпад се може разгледати у периоду од 26.05.2017.године до 01.06.2017.године, у
времену од 12 до 14 часова, уз обавезну претходну најаву лицу Бојану Бојовићу на контакт
телефон 064/8564812.
Заинтересовани за учешће на наведеној лицитацији у обавези су да своје понуде и
примерак Уговора овере, печатирају, пошаљу или донесу у запечаћеној коверти, уз назнаку
„ПОНУДА ЗА _______(врста отпада) - НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу ШГ „Топлица“, Вука
Караџића бб, Куршумлија. У обзир ће се узети све затворене понуде, заведене на писарници
ШГ „Топлица“ које се доставе лично или ако су послате поштом и стигну на наведену
адресу, најкасније до 02.06.2017.године до 11:45 часова.
Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у
разматрање.
У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на наведену
адресу.
У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после
наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне.
Сви купци достављају понуду по обрасцу који је саставни део овог јавног позива, са
унетим свим траженим подацима, потписану и оверену, у супротном достављена понуда се
неће разматрати.
Саставни део овог јавног позива за лицитацију је и модел купопродајног уговора, који
купац треба да овери и потпише.
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