ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД
НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА бр. 1

ОГЛАШАВА
ПРОДАЈУ
путем прикупљања затворених писаних понуда
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ – метални отпад и то:
Предмет продаје

Оквирне
количине
у [kg]

Бакар
− бакарне цеви из измењивача – процењена количина
− отпадни бакарни кабел, са изолацијом – процењена количина

1000
1000

Алуминијумски лим дебљине до 1 мм – процењена количина

500

Гвожђе и легуре гвожђа
− Челичне цеви минималне дужине 2 м и спољног пречника
преко 50 мм - процењена количина
− цеви са остацима лебита – процењена количина
− предизоливане цеви – процењена количина
− ситан челични отпад (флахови, челични лимови, фитинзи,
панели од цеви, разни челични профили, цеви спољашњег
пречника ≤ 50мм - процењена количина
− вентили, засуни, клапне, регулатори и остала цевна арматура
заједно са деловима од сивог лива, месинга и челика који се
налазе у саставу истих – процењена количина
− циркулационе пумпе заједно са деловима од челика, бакра и
сивог лива који се налази у саставу истих – процењена
количина
− електроормани и лимарија испод 3мм са пластиком и
керамиком као и цеви са дубинском корозијом – процењена
количина

120.000
20.000
20.000
60.000

10.000

3.000

5.000

Горе наведене количине су оријентационе, на годишњем нивоу. Стварне количине ће се
утврдити мерењем приликом преузимања.
Наведени отпадни материјал ће се налазити на објектима ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад
и на траси вреловода (приликом реконструкција).
Огласом се жели обезбедити најповољнији купац са којим би се закључио годишњи уговор о
откупљивању отпадног материјала.
Утовар и транспорт отпадног материјала врши изабрани понуђач са својом радном снагом,
опремом и о свом трошку.
Критеријум за избор најповољније понуде је: ЦЕНА (укупно највиша понуђена цена).
Уколико два или више понуђача понуде исти цену биће изабрана понуда понуђача који буде
понудио краћи рок плаћања.
Брзина реаговања на захтев продавца, по позиву, тј. одношење са локације је у року дo
максимално 150 минута.

У ПОНУДИ ЈЕ ПОТРЕБНО НАВЕСТИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Назив, седиште и адресу понуђача, матични број, шифру делатности и број рачуна,
да поседује камион са руком или грејфер носивости минимално 5 тона,
- Као доказ доставити електронски очитану важећу саобраћајну дозволу,
са исказаном носивошћу
Рок важења понуде не краћи од 180 дана,
Јединичне цене у динарима по килограму, попуњен образац понуде, са свим ставкама из
понуде, уколико све ставке не буду попуњене, понуда ће се сматрати непотпуном и неће
се узети у разматрање,
Брзина одзива - не дуже од 150 минута, од момента позива,
Услови плаћања, не дуже од 30 дана, од дана испостављања фактуре.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА ПОТЕНЦИЈАЛНИ КУПАЦ ДОСТАВИ:
Уверење Министарства финансија (Пореска управа) да је за текућу годину измирио обавезе у
складу са прописима Републике Србије (копију, оригинал на увид, не старију од 30 дана од
дана достављања понуда),
Извод о регистрацији привредних субјеката (из АПР-а), копију, оригинал на увид, не старији
од 30 дана од дана достављања понуда,
Фотокопија Решења о издавању интегрисане дозволе за сакупљање и транспорт неопасног
отпада,
Фотокопија решења о издавању интегрисане дозволе за складиштење неопасног отпада,
Доказ о уплати депозита за учествовање у јавном огласу,
Очитана важећа саобраћајна дозвола,
Попуњен, потписан и оверен образац понуде.
Продавац задржава право провере овлашћености понуђача код надлежних органа.
Најповољнији понуђач који буде изабран и позван да закључи уговор биће обавезан да
на име уредног обезбеђења плаћања достави бланко меницу са меничним овлашћењем,
копијом ОП обрасца и депо картона и регистрацију менице код НБС на 20% од
вредности понуде.
Годишњи Уговор о купопродаји металног отпада који буде закључен почиње да важи даном
потписивања обе уговорене стране

•
•
•
•

Обавезне клаузуле уговора:
Мерењу количине преузетог отпада присуствоваће представник продавца, који ће потписати
одвагу. По један примерак одваге преузеће продавац и купац.
Динамику и услове преузимања отпадног материјала одредиће продавац у зависности од
локације и врсте отпада и иста ће бити дефинисана уговором.
Обавеза купца да у року од 15 дана од дана преузимања отпадног материјала достави
документ о кретању отпада.
Услови и начин промене цене
Понуђач је обавезан да за учествовање у јавном огласу уплати депозит од 50.000,00 динара на
рачун 160-121608-69 код Banca Intesa, са позивом на број 350-T. Депозит ће бити враћен након
отварања свих приспелих понуда и донете одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Понуде се достављају поштом или лично, у затвореном коверту, са назнаком: "Понудаметални отпад - не отварај" на адресу ЈКП "Новосадска топлана", Нови Сад, Владимира
Николића 1, а на полеђини назив понуђача, адресу и контакт телефон.
Рок за подношење понуда је 29.04.2022. године до 11:00 часова, без обзира на начин доставе.
Понуде ће се отворити комисијски, истог дана, јавно, у 12:00 часова, у просторијма ЈКП
„Новосадска топлана“ а избор најповољнијег понуђача ће се обавити у оквирном року од 10
дана.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за учествовање у овом
поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача.
Непотпуне, неблаговремене и понуде које не буду одговарале спецификацији предмета понуде
из овог позива, се неће разматрати.
Заинтересовани могу добити додатне информације путем телефона.
Особа за контакт Иван Липницки 064/8442434

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Редни
број

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Предмет продаје
1
бакарне цеви из измењивача процењена количина
отпадни бакарни кабел, са
изолацијом - процењена
количина
Алуминијумски лим дебљине
до 1 мм – процењена количина
Челичне цеви минималне
дужине 2 м и спољног пречника
преко 50 мм - процењена
количина
цеви са остацима лебита –
процењена количина
предизоливане цеви –
процењена количина
ситан челични отпад (флахови,
челични лимови, фитинзи,
панели од цеви, разни челични
профили, цеви спољашњег
пречника ≤ 50мм - процењена
количина
вентили, засуни, клапне,
регулатори и остала цевна
арматура заједно са деловима
од сивог лива, месинга и челика
који се налазе у саставу истих –
процењена количина
циркулационе пумпе заједно са
деловима од челика, бакра и
сивог лива који се налази у
саставу истих – процењена
количина
електроормани и лимарија
испод 3мм са пластиком и
керамиком као и цеви са
дубинском корозијом –
процењена количина

Јединица
мере

Оквирне
количине

2

3

kg

1000

kg

1000

kg

500

kg

120000

kg

20000

kg

20000

kg

60000

kg

10000

kg

3000

kg

5000

Јединична
цена по
килограму
4

Укупна цена
5 (3x4)

УКУПНО:
Брзина одзива: ______(не дужи од 150) минута, од момента позива.
Услови плаћања: __________ (не дуже од 30) дана, од дана испостављања фактуре.
Рок важења понуде: __________ (не краћи од 180) дана од дана отварања понуда.
У ___________________ дана ____________
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________
Напомена: образац понуде мора бити попуњен у целости, потписан и оверен. Уколико нису попуњене
неке од ставки, или није потписан и оверен, пунуда ће се сматрати непотпуном и неће се узети у
разматрање.

