РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
оглашава
ПРОДАЈУ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА
путем прикупљања писаних понуда
(број 6/2014)
Предмет продаје је отпадно јестиво уље, које се прикупља у
термоблоковима ресторана и кухиња Управе за заједничке послове републичких органа
по почетној купопродајној цени у износу од 30,00 динара по литру.
Поступак продаје спровешће се путем прикупљања писаних понуда, а
избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене
цене.
Право учешћа имају сва лица која доставе документацију одређену овим
огласом као и доказ о уплати кауције у висини од 15.000,00 динара.
Kауција се уплаћује на жиро рачун: 840-1562845-88 са позивом на број
по моделу 97 38411000401130742321 (извршење буџета Републике Србије).
Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ кауције
вратиће се у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде.
Понуђачу чија понуда буде изабрана као најповољнија, износ кауције ће
бити одбијен од прве месечне фактуре.
Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћена кауција се не враћа.
Писмена понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи
понуђену цену у номиналном износу, по једном литру, 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) и доказ о уплати кауције.
Поступак отуђења спроводи се у складу са Законом о управљању
отпадом („Службени гласник РС" бр. 36/2009 и 88/2010 ) и Правилником о условима,
начину и поступку управљању отпадним уљима („Службени гласник РС" бр. 71/2010),
те је уз понуду потребно доставити фотокопије следећих дозвола и то: дозволу за
сакупљање отпада, дозволу за транспорт отпада, дозволу за складиштење отпада,
дозволу за третман отпада и дозволу за одлагање отпада или фотокопију једне
интегралне дозволе.
Уколико понуђач поседује дозволу за сакупљање отпада, дозволу за
транспорт отпада и дозволу за складиштење отпада, дужан је да достави фотокопију
уговора о пословно техничкој сарадњи са другим лицем који поседује дозволу за
третман отпада и дозволу за одлагање отпада, као и фотокопије тих дозвола.
Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене доказе,
неће се узети у разматрање.
Просечна количина отпадног јестивог уља у току једног месеца износи
до 600 л. Отпадно јестиво уље се преузима у року од 2 дана, од дана позива
овлашћеног лица. Преузимање се врши на следећим локацијама: Булевар Михајла
Пупина 2, Немањина 22-26, Краља Милана 14, Трг Николе Пашића 13, Толстојева 2,

Андрићев венац 1, Немањина 11, Немањина 9, Булевар краља Александра 15, Поп
Лукина 7-9, Устаничка 29, Кнеза Милоша 20, Краља Милана 36 и Кнеза Милоша24-26.
Изабрани понуђач је дужан да обезбеди одговарајуће, непропусне и
затворене посуде за сакупљање отпадног јестивог уља које морају да одговарају
прописаном стандарду.
Све трошкове око преузимања и транспорта као и ПДВ, према важећим
прописима, сноси изабрани понуђач.
Изабрани понуђач је дужан да цену преузетог отпадног јестивог уља
уплаћује до 5-ог у месецу за претходни месец и истовремено је дужан да Наручиоцу
доставља Документ о кретању отпада према Закону о управљању отпадом ( ”Сл.
гласник РС “,бр. 36/2009 и 88/2010) и према Правилнику о обрасцу документа о
кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. гласник РС",бр. 72/2009).
Изабрани понуђач је дужан да у свему поступа у складу са Законом о
управљању отпадом и другим прописима који регулишу ову област као и да обезбеди
документ о кретању отпада.
Прибављена средства од продаје су приход буџета Републике Србије.
О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени у
року од 15 дана од дана отварања понуда, а са изабраним понуђачем закључиће се
уговор на период од од две године, који ће се примењивати почев од 09.12.2014.
године.
Понуђач је дужан да писану понуду достави до 17.10.2014. године, до
10,00 часова у затвореној коверти на адресу: Управа за заједничке послове
републичких органа, Немањина 22-26, I спрат, соба број 14. Коверат са понудом мора
имати ознаку "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ – ПРОДАЈА ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА",
а на полеђини назив понуђача и адресу са бројем телефона.
Отварање понуда обавиће се јавно, уз присуство понуђача, дана
17.10.2014. године у 10,30 часова, у Управи за заједничке послове републичких
органа, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија број 21.
За све додатне информације можете се обратити на телeфон 011/2658875. Контакт особа: Мила Сашић.

