РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
Оглашава
ОТУЂЕЊЕ ИСТРОШЕНИХ ОТПАДНИХ ТОНЕР КАСЕТА
путем прикупљања писаних понуда
(број 5/2015)
Управа за заједничке послове републичких органа отуђује истрошене
отпадне тонер касете.
Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писаних
понуда, а избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише
понуђене цене по комаду.
Предмет отуђења су: тонер касете.
Укупна процењена количина износи 4137 комада на годишњем нивоу.
Преузимање ће се вршити на следећим локацијама у Београду: Немањина број 11 и Немањина
број 22-26.

Почетна купопродајна цена износи 150,00 динара по комаду.
Уколико два понуђача понуде исту цену поступак ће се наставити путем
јавне лицитације.
Право учешћа имају сва лица која доставе документацију одређену овим
огласом.
Писaна понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи понуђену цену у
номиналном износу по комаду, назив понуђача, адресу, број телефона и извод о регистрацији
привредног субјекта издат од Агенције за привредне регистре, осим у случају када је за
регистрацију надлежан други орган.
Поступак продаје спроводи се у складу са Законом о управљању отпадом
(„Службени гласник РС" бр. 36/2009 и 88/2010), те у том смислу понуђач је дужан да уз понуду
достави фотокопије следећих дозвола и то: дозволу за сакупљање отпада, дозволу за транспорт
отпада, дозволу за третман отпада, дозволу за складиштење отпада и дозволу за одлагање отпада
или фотокопију једне интегралне дозволе , осим у случајевима када је за регистрацију надлежан
други орган.
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.

Писaна понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи понуђену
цену по комаду, назив понуђача, адресу и број телефона.
Понуда која не садржи све наведене елементе, неће се узети у разматрање.
Писана понуда се подноси најкасније до 25.09.2015. године до 9,00
часова у затвореној коверти на адресу: Управа за заједничке послове републичких
органа у Београду, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија број 14. Коверат са понудом
мора имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – ОТУЂЕЊЕ ИСТРОШЕНИХ

ОТПАДНИХ ТОНЕР КАСЕТА“, а на полеђини назив понуђача, адресу и број
телефона.
Отварање понуда обавиће се јавно, дана 25.09.2015. године у 9,30 часова,
у Управи за заједничке послове републичких органа у Београду, Немањина 22-26, II
спрат, Свечана сала.
Са купцем који понуди највишу цену по комаду закључиће се уговор који ће
се примењивати годину дана од дана закључења.
Прикупљање истрошених отпадних тонер касете, вршиће се на месечном
нивоу.
Купац је дужан да у свему поступа у складу са Законом о управљању
отпадом.
Купац је дужан да цену преузетог отпада уплаћује у целости у року од три
дана од дана преузимања.
Купац је дужан да у року од два дана од позива овлашћеног лица наручиоца
преузме отпад при чему је у обавези да обезбеди документ о кретању отпада.
Трошкове преузимања и транспорта сноси купац, као и јавне дажбине
према важећим прописима.
Све информације у вези са отуђењем могу се добити путем телефона
064/8167- 043, контакт особа, Милован Жагрић.

