РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РС
Београд, краљаМилана16
оглашава
ПРОДАЈУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
путем прикупљања писаних понуда
(број 1/2016)
Предмет продаје је електронски отпад, које се прикупља на граничном
прелазу Батровци.
Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писаних
понуда, а избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише
цене по килограму.
Почетна купопродајна цена износи 10,00 динара по килограму.
Укупна процењена количина електронског отпада износи 80 кг.
Преузимање ће се вршити на следећој локацији: Гранични прелаз Батровци.
Право учешћа имају сва лица која доставе документацију одређену овим
огласом.
Писмена понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи
понуђену цену у номиналном износу, по једном килограму, назив понуђача, адресу,
број 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.
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.
Понуда која не садржи све наведене елементе и доказе, неће се узети у
разматрање.
Писана понуда се подноси најкасније до 15.06.2016. године до 10,00
часова у затвореној коверти на адресу: Републичка дирекција за имовину
Републике Србије,Београд, краља Милана 16, I спрат, канцеларија број 101.
Коверат са понудама мора имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ –
ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА“, а на полеђини назив понуђача и адресу
са бројем телефона.
Отварање понуда обавиће се јавно, уз присуство понуђача, дана
15.06.2016. године у 11,00 часова, у Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије.
Понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да приликом
реализације уговора достави Докумеnт о кретању отпада према Закону о
управљању отпадом „ (Сл. гласник РС, бр.36/2009 и 88/2010) и према Правилнику о
обрасцу докумета о кретању отпада и упутства за његово попуњавање („ Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009).

Са понуђачем-купцем који понуди највишу цену по килограму
закључиће се уговор који ће се примењивати годину дана од дана закључења.
Купац је дужан да у свему поступа у складу са Законом о управљању
отпадом.
Купац ће уплаћивати цену у року од 5 дана од дана преузимања отпада,
док ће се преузимање вршити на позив и у складу са потребама Наручиоца.
Трошкове преузимања и транспорта сноси купац, као и јавне дажбине
према важећим прописима.
Све информације у вези са отуђењем могу се добити путем телефона 011/3346397, контакт особа, Мирослав Ђуран.

