РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
оглашава
ПРОДАЈУ ОТПАДНОГ ПАПИРА
путем прикупљања писаних понуда
(број 4/2013)
Управа за заједничке послове републичких органа покреће поступак продаје
отпадног папира, односно његовог скупљања, сортирања и рециклаже са више локација
републичких органа на територији града Београда, као секундарнe сировинe, по почетној
купопродајној цени за бели папир у износу од 7,50 динара, без ПДВ-а по килограму и за
мешани папир и картон у износу од 4,50 динара без ПДВ-а по килограму.
Продаја отпадног папира врши се на период од годину дана.
Процењена количина отпадног папира, на годишњем нивоу, износи 30 тона.
Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писаних
понуда.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поседују дозволу за
третман, транспорт и складиштење отпада надлежног министарства. Копију наведене дозволе
понуђач је дужан да достави уз понуду.
Понуђачи су дужни да уплате депозит у висини од 20.000,00 динара без ПДВ-а,
на жиро рачун 840-1562845-88, по моделу 97 са позивом на број 13411000406130742321.
Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће
враћен на достављени број рачуна у року од 30 дана, од дана доношења одлуке о избору
најповољније понуде. Изабраном понуђачу уплаћени износ депозита биће урачунат у износ
који ће бити фактурисан.
Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.
Понуђач је дужан да писану понуду достави до 10.07.2013 до 10,00 часова у
затвореној коверти на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, ул.
Немањина 22-26, I спрат, канцеларија број 14. Коверат са понудом мора имати ознаку
"ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ – ПРОДАЈА ОТПАДНОГ ПАПИРА", а на полеђини назив
понуђача и адресу са бројем телефона.
Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже понуђену
цену без ПДВ-а у номиналном износу по килограму за бели папир и понуђену цену без ПДВ-а
за мешани папир и картон, назив понуђача, адресу, број телефона, фотокопију личне карте
понуђача (за физичка лица), фотокопију извода из регистрације привредних субјеката
надлежног органа (за правно лице ), доказ о уплати депозита и фотокопију дозволе за третман,
транспорт и складиштење отпада издате од надлежног министарства.
Избор најповољнијег понуђача за продају отпадног папира, спровешће се путем
прикупљања писаних понуда, а извршиће се применом критеријума највише укупне понуђене
цене по килограму за бели и мешани папир и картон (понуђач је дужан да наведе у понуди
посебно цену за бели папир као и цену за мешани папир и картон). Са најповољнијим
понуђачем закључиће се уговор.
Отварање понуда обавиће се јавно дана 10.07.2013 године, у 10,30 часова, у
Управи за заједничке послове републичких органа, Београд, улица Немањина 22-26, I спрат,
канцеларија број 1.
Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати

