
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“

Нови Сад, Сутјеска бр. 2

оглашава

ОТУЂЕЊЕ  НЕОПАСНОГ МЕТАЛНОГ ОТПАДА
путем прикупљања писаних понуда

 
Предмет овог  поступка је  отуђење неопасног  металног  отпада у својини Града Новог Сада,
којима управља Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад  и односи
се на следећу врсту  предметног  отпадa: гвожђе  ,   лим  ,   бакар  ,   алуминијум   и    прохром.  

Услови и начин отуђења неопасног металног отпада:
         -  Отпад се отуђују у целости у виђеном стању и неће се прихватити  накнадне рекламације;

                 -Порез на додату вредност за горе наведену врсту металног отпада  врши се у складу са 
Законом о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'', бр. 84/04, 86/04 - исправка, 
61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16);

    -  Отуђење ће се спровести путем прикупљања затворених писаних понуда;
    -  Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже   понуђену цену у   

номиналном износу за сваку наведене врсту отпада (по ставкама) и копију дозволе за 
управљање неопасног металног отпада, а на полеђини коверте   назив понуђача, адресу, број
телефона. 

    -  Коверат са понудом мора имати ознаку „НЕ ОТВАРАТИ – ОТУЂЕЊЕ ОТПАДА“;
    -  Понуда која не садржи све наведене елементе, неће се узети у разматрање;
    -  Комисија неће разматрати  понуде  од понуђача који понуди цене отпада које су  тренутно    

испод нивоа  тржишних   цена. 
    -  Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније до 13.03.2017. године,

     до 11.00 часова, у затвореној коверти на адресу:
 Јавно предузеће „Спортски и  пословни центар Војводина“, Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

-  Отварање понуда обавиће се јавно, 13.03.2017. године, у 12.15 часова, у Јавном предузећу 
„Спортски и пословни центар Војводина“, Сутјеска бр. 2, Нови Сад;

      -  Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене за 
збир свих јединичних цена наведених у позиву,   од   једног понуђача дате у понуди;

       - Уколико два понуђача понуде исту цену, поступак ће се наставити путем јавне  лицитације;
     -  О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени у року   од 3 дана од

дана отварања понуда, а са најповољнијим понуђачем закључиће  се Уговор на 12 месеци;
     - Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у току трајања уговора а  

по преузмању отпада  у  року од 7 дана изврши  уплату новчаних средстава за преузети 
отпад, са обрачунатом ценом   која важи на тржишту на дан када је преузет отпада, а што ће 
се  ближе  дефинисати   Уговором;

     - Све трошкове око мерења на званичној колској (камионској) ваги, утовара, истовара,    
транспорта и друге трошкове везане за предмет отуђења сноси  изабрани понуђач.

                                                                                         Комисија 


