На основу Одлуке декана Економског факултета број 01-1782 од 05.09.2018.
године, Комисија за спровођење поступка отуђења секундарног отпада, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда за отуђење секундарне сировине - старих металних прозора
Предмет отуђења (продаје) су стари метални прозори, демонтирани приликом
замене прозорске столарије у амфитеатру, у количини од око 3.500 кг, а у свему према
условима из овог позива.
Поступак отуђења предметних прозора спровешће се путем прикупљања
затворених писмених понуда, а избор најповољније понуде извршиће се применом
критеријума највише понуђене цене по килограму, на паритету Франко складиште
отпада. У случају да више понуђача нуди исту цену по килограму, изабраће се понуда
понуђача која је прва стигла у писарницу наручиоца.
Заинтересована лица цену треба да дају у складу са Обрасцем понуде који је
саставни део овог позива.
Преузимање и превоз метала до складишта понуђача извршиће понуђач или
превозник кога он буде овластио.
Право учешћа имају сва лица која обављају регистровану делатност за
прикупљање и рециклажу секундарних сировина и која доставе документацију
одређену овим позивом.
Понуда која не садржи све елементе и доказе предвиђене позивом, као и
неблаговремене понуде, неће се узети у разматрање.
Уколико понуђач није регистрован за обављање делатности прикупљања и
рециклаже секундарних сировина, дужан је да достави фотокопију уговора о пословно
техничкој сарадњи са правним или физичким лицем који поседује наведену дозволу.
Понуда се подноси у затвореној коверти и треба да садржи понуђену цену у
динарима по једном килограму, 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).
Понуда се подноси најкасније до 07.09.2018. године до 11:00 часова у затвореној
коверти на адресу: Економски факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра
11, 18000 Ниш, са обавезном назнаком на лицу коверте ”Понуда за набавку откупа
металних прозора - не отварати”. На полеђини коверте треба написати назив понуђача,
адресу и број телефона са именом контакт особе.
Отварање понуда обавиће се јавно, уз могућност присуства представника
понуђача који морају имати писано овлашћење за учешће у поступку отварања, дана
07.09.2018 године са почетком у 11:15 часова, у згради Економског факултета, на
првом спрату у Сали за седнице.
Понуђач коме буде додељен посао дужан је да Купцу изврши уплату у року од
10 дана од дана преузимања метала, при чему ће се уплата укупне вредности вршити на
рачун Економског факултета у Нишу.
Све информације у вези са отуђењем предметних прозора могу се добити путем
телефона 018/528-608. Особа за контакт је Радмила Цинцаревић Поповић.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за откуп секундарне сировине - демонтираних металних прозора по јавном позиву
Економског факултета у Нишу

Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
Мејл адреса:
Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт и број
телефона:

Ред. бр.

Опис

Јед.
мере

1.

Демонтирани метални прозори, у количини од око
3.500кг, на паритету франко складиште понуђача

кг

Цена по јединици

Напомене: Укупна вредноста која буде обрачуната, ће се уплатити на рачун
Економског факултета у Нишу.
Рок уплате________ дана од дана пријема отпада
Рок важења понуде: _______ дана
Место и адреса где ће се извршити пријем отпада:________________________________
Дани у недељи у којима се врши пријем отпада:__________________________________
Радно време у коме се врши пријем отпада:______________________________________
Остале напомене: __________________________________________________________________

Датум
______.______. 2018. год.

Понуђач
М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

