
          

 

    Наш број: 2017-3103/1                                                                                Датум: 21.04.2017. 

 

Подаци о понуђачу : 
 

ЈАВНО  КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ   “ ТОПЛОВОД “ ОБРЕНОВАЦ 

ПИБ : 104764767 

МАТИЧНИ БРОЈ : 20233940 
 

ПРЕДМЕТ:     ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА ОТКУП НЕОПАСНОГ ОТПАДА 
 

Редни број 

Поштовани, молимо Вас да нам доставите понуду 

за откуп неопасног отпада који Вам наводимо у 

табели испод: 

 

ТАБЕЛА 1 
Врста неопасног индустријског отпада 

Јединица 

мере 

1 2 3 

1.1 Челични отпад и отпадно гвожђе  17 04 05 кг 
 

 

НАПОМЕНА: Сав отпад се преузима у виђеном стању. Стварне количине ће се утврдити 

вагањем на атестираној ваги коју обезбеђује Понуђач. Трошкови вагања падају на терет 

Понуђача. 
 

ОПШТИ УСЛОВИ : 
 

ПРАВО УЧЕШЋА :  
 

- Право учешћа имају сва лица регистрована за промет и прераду индустријског отпада у 

складу са Законом о управљању отпадом („Сл. лист РС“ бр. 36/09 и 88/10). 
 

Испуњеност се доказује Дозволом за управљање наведеном врстом отпада (сакупљање, 

транспорт, складиштење, третман и одлагање) издате од стране надлежне институције; 

 

 

ОБАВЕЗА ПРЕУЗИМАЊА: 

 

- Понуђач се обавезује да сав неопасан отпад наведен у табели преузме у виђеном стању. 

- Понуђач се обавезује да сортирање, паковање, сечење, утовар, транспорт итд. врши 

својом радном снагом, алатом и механизацијом.  
 

ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ: 

- Рок за плаћање откупљеног отпада је највише 3 дана од дана пријема фактуре. 

 

 

 

 

 

 

 
 



          

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: 

 

- Врста критеријума који ће се примењивати приликом оцењивања понуда: највећа 

понуђена цена. 

- Рок за преузимање целокупне количине отпада је 1 (један) радни дан од дана 

потписивања уговора. 

- Понуда се обавезно доставља на обрасцу Понуде који се преузима код Продавца.  

- Понуђач је у обавези да у потпуности попуни, овери печатом и потпише образац 

Понуде. Уколико Понуђач не да понуду за све позиције из Понуде или Понуду не 

потпише или не овери, Понуда неће бити узета у разматрање. 

- Понуђач је у обавези да испуњава технички каопацитет,односно да у свом власништву 

или у закупу поседује минимум 1 доставно возило,као доказ се доставља рачун,уговор 

или саобраћајна дозвола о власништву или закупу возила. 

 

 

НАПОМЕНА : 

 

  У случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом,наручилац ће предност дати 

понуди оног понуђача који је понудио краћи рок преузимања, а уколико и након тога буду 

једнаки, предност ће дати понуђачу који је понудио дужи рок важности понуде. 
 

 Заинтересованим Понуђачима ће бити омогућен обилазак и увид у :  

Петак  21.04.2017 год на локацији ЈКП ТОПЛОВОД ОБРЕНОВАЦ ул. Цара Лазара  3/1  

периоду од 11 - 14 часова. 

 

За обилазак локације обратити се  следећим контакт особама:                                                                                                               

064 834-3390  Иван Аџић и 064 832-2967 Дејан Живковић. 

Представници понуђача приликом обиласка локација морају поседовати овлашћење. 
 

Понуде се подносе у запечаћеној коверти непосредно или поштом, на адресу ЈКП    

ТОПЛОВОД ОБРЕНОВАЦ ул.Војводе Мишића бр. 241 са назнаком: „Понуда за   

неопасни индустријски отпад “, не отварати, уручити комерцијалној служби.На полеђини 

коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача.  

Важност понуде 30 ( тридесет ) дана, од дана достављања. 

 

Уколико понуђена цена неопасног индустријског отпада није економски оправдана , 

понуда неће бити прихваћена. 
 
 

Рок за доставу понуда је Понедељак 24.04.2017 године до 11:00 часова.  

 

 

         ЈКП „Топловод“ Обреновац 

    директор 

 

______________________   

              Борис Ивковић, дипл.екон. 

 

 

 

 



          

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ЗА ОТКУП НЕОПАСНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ОТПАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Рок плаћања:      

________ дана од дана пријема фактуре ; 

Рок преузимања отпада :   

________ дана од дана потписивања Уговора ; 

Располажемо следећом механизацијом, машинама и алатима : 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 
 

Важност Понуде : 

_______дана од дана достављања. 

ПРИЛОЗИ (заокружити) : 

1. Извод из АПР-а ; 

2. Дозвола за управљање наведеном врстом отпада (сакупљање, транспорт, складиштење, 

третман и одлагање) издата од стране надлежне институције у складу са Законом о 

управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09 и 88/10); 

 

ПОНУЂАЧ ( Фирма,пош.број,седиште и пуна адреса ) 

 

 

Текући рачун: 

 

ПИБ: 

 

Матични број: 

 

Шифра делатности: 

 

 

Телефон: 

 

Фаx: 

 

e-mail: 

 

  Директор  

(Презиме и име): 

 

Редни 

број 
Врста неопасног индустријског отпада 

Једини

ца мере 

Оквирна 

количина  

Цена 

по кг 
Укупно 

 1 2 3 4 5 ( 3x4 ) 

1.1 Челични отпад и отпадно гвожђе 17 04 05 кг 2.000   

 УКУПНО:   

ПОНУЂАЧ 

 

________________________ 


