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оглашава
ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
КАО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ
Путем прикупљања писаних понуда
(број 109-404-245/2018)
Предмет продаје су расходована основна средства - канцеларијски намештај као
секундарне сировине у Управи за заједничке послове покрајинских органа.
Излаже се продаја расходованих основних средстава - канцеларијског намештаја у јавној
својини Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине, Управе за заједничке послове
покрајинских органа у укупној количини од 402 комада, а према подацима наведеним у Табели 1 списак расходованог канцеларијског намештаја. Табелa 1 - списак расходованог канцеларијског
намештаја дата је у прилогу овог позива.
Предметна основна средства - канцеларијски намештај искључиво се продаје као
секундарна сировина намењена за рециклажу.
Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писаних понуда, а избор
најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише укупно понуђене цене.
Почетна купопродајна цена износи 5.000,00 динара (словима: петхиљада динара) за сав
намештај наведен у Табели 1 - списак расходованог канцеларијског намештаја.
Понуђач је у обавези да понуди цену искључиво за укупну наведену количину. Понуде за
мање количине неће бити разматране.
Преузимање намештаја ће се вршити на локацији Петроварадин, Раде Кончара 1. На истој
локацији заинтересована лица могу да изврше увид у намештај који је предмет продаје.
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, за сав намештај наведен у Табели 1 - списак расходованог канцеларијског
намештаја, 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 потребне дозволе и то: дозволу за
сакупљање отпада, дозволу за транспорт отпада, дозволу за третман отпада, дозволу за
складиштење отпада или фотокопију једне интегралне дозволе, а у складу са датом врстом отпада
(индексни број из Каталога отпада 20 01 02, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39 и 20 01 40).
Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола према Закону о управљању
отпадом дужан је да достави фотокопију уговора о пословно техничкој сарадњи са правним или
физичким лицем које 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 22.10.2018. године до 10:00 часова у затвореној
коверти на адресу: Управа за заједничке послове покрајинских органа у Новом Саду, Булевар
Михајла Пупина 16, писарница покрајинских органа. Коверат са понудама мора имати ознаку
„ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ - ПРОДАЈА РАСХОДОВАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА“, а на
полеђини назив понуђача и адресу са бројем телефона.
Отварање понуда обавиће се јавно, уз присуство понуђача дана 22.10.2018. године у 10:15
часова, у Управи за заједничке послове покрајинских органа у Новом Саду, Булевар Михајла
Пупина 16, приземље, канцеларија број 71.
Са понуђачем-купцем који понуди највише понуђену цену закључиће се уговор о продаји
расходованих основних средстава - канцеларијског намештаја као секундарне сировине.
Купац је дужан да у свему поступа у складу са Законом о управљању отпадом.
Купац ће уплатити понуђену цену у року од 5 дана од дана преузимања отпада, док је
преузимање отпада дужан да изврши у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора.
Трошкове преузимања и транспорта, утовара и истовара предметног отпада сноси купац,
као и јавне дажбине према важећим прописима.
Све информације у вези са отуђењем могу се добити путем телефона 021/487-42 53,
контакт особа, Драгољуб Перишић.

