На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр.07.000.08.01.-256196/1-18 од 6.9.2018. године
Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд
Дистрибутивно подручје Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18105 Ниш
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за отуђење отпада продајом
Предмет продаје су тренутне и новонастале количине неопасаног отпада који се
генерише и привремено складишти на локацијама Продавца, Оператора
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Дистрибутивно
подручје Ниш.
Преузимање предметног отпада обавиће се на следећим локацијама:
Локација бр. 1

- Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а

Локација бр. 2

- Алексинац, Нишка бб

Локација бр. 3

- Пирот, Војводе Момчила бб

Локација бр. 4

- Бабушница, Живојина Николића – Брке 62

Локација бр. 5

- Димитровград, Николе Тесле 25

Локација бр. 6

- Бела Паланка, Српских Владара 101

Локација бр. 7

- Зајечар, Нушићева бб

Локација бр. 8

- Зајечар, Генерала Гамбете 84

Локација бр. 9

- Бор, Николе Пашића 5

Локација бр. 10

- Жагубица, Кнеза Михајла 5

Локација бр. 11

- Бољевац, Обилићева 7

Локација бр. 12

- Кладово, 29. Новембра бб

Локација бр. 13

- Књажевац, Спасоје Милкића бб

Локација бр. 14

- Мајданпек, Капетанска бб

Локација бр. 15

- Неготин, Гробљанска бб

Локација бр. 16

- Соко Бања, Кнеза Милана 2

Локација бр. 17

- Прокупље, Василије Ђуровић – Жарки 38

Локација бр. 18

- Куршумлија, Немањина 1

Дистрибутивно подручје Ниш

Ред.
бр.

Назив отпада

Индексни
број

ј.м.

Процењена
количина
отпада

Почетна
цена у
динарима
по ј.м. без
ПДВ

Укупна
вредност по
ј.м. без ПДВа

1.

Потрошене гуме

16 01 03

кг

3.315

2,00

6.630,00

2.

Одбачена возила

16 01 06

кг

23.576

8,00

188.608,00

3.

Бетон

17 01 01

кг

100.000

2,00

200,000,00

4.

Бакар

17 04 01

кг

13.700

350,00

4.795.000,00

5.

Алуминијум (Al-Če
уже)

17 04 07

кг

2.400

40,00

96.000,00

6.

Алуминијум

17 04 02

кг

2.210

80,00

176.800,00

7.

Гвожђе и челик

17 04 05

кг

19.143

12,00

229.716,00

8.

Дрво

кг

80.000

5,50

440.000,00

кг

1.400

2,00

2.800,00

кг

2.900

80,00

232.000,00

кг

1.900

40,00

76.000,00

15 01 03/
20 01 38

9.

Папир и картон

10.

Отпадни каблови
са пластичном
заштитом - Cu

11.

Отпадни каблови
са пластичном
заштитом - Al

20 01 01
17 04 01/
17 04 11
17 04 02/
17 04 11

12.

Керамички
изолатори

17 01 03

кг

4.600

0,10

460,00

13.

Истрошени тонери

08 03 18

кг

200

1,00

200,00

Укупна почетна вредност отпада
Депозит 10%

6.444.214,00
644.421,00

У напред наведеној табели приказана је тренутна процењена количина
предметног отпада на нивоу дистрибутивног подручја Ниш, тачна количина ће се
утврдити вагањем на калибрисаној ваги о трошку понуђача.
Поступак отуђења отпада спровешће се путем прикупљања затворених писаних
понуда, а избор најповољније понуде применом критеријума највиша понуђена
цена, с тим што она мора бити једнака или виша од укупне почетне цене отпада.
У случају да пристигну две или више понуда са истом ценом, најповољнија понуда
ће бити изабрана жребом (о датуму и термину жребања понуђачи ће бити
благовремено обавештени).
Право учешћа имају сва правна лица или предузетници која су у обавези да
уз понуду доставе следеће:
1. Решење о издавању дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење
неопасног отпада на територији Републике Србије за предметну врсту отпада,
издато од стране надлежног министарства у складу са Законом о управљању
отпадом ( Сл. „Гласник РС“ број 36/09 и 88/10 и 14/2016).
Уколико понуђач не поседује неку од претходно наведених дозвола, дужан је да
достави уговор (са роком важења најмање за текућу календарску годину) са
правним лицем или предузетником који је Решењем издатим од стране надлежног
Министарства овлашћен да обавља послове транспорта и/или сакупљања и/или
складиштења предметне врсте отпада одређеног индексног броја.
2. Решење о издавању дозволе за третман неопасног отпада индексних бројева
17 04 01 и 17 04 11, поступком припреме бакарних отпадака и њиховом даљом
металуршком прерадом ради добијања производа који има већу употребну
вредност и који се даље може пласирати на тржиште, издато од стране надлежног
Министарства Републике Србије.
3. Доказ о уплати депозита у висини од 10% од укупне почетне цене без ПДВ-а,
који треба уплатити на текући рачун број:160-747-72 „BANKA INTESA“А.Д.
БЕОГРАД са позивом на број Јавног позива 256196/7-2018. Депозит се неће
враћати понуђачу чију понуду Комисија оцени као најповољнију, већ ће Продавац
фактуру умањити за износ уплаћеног депозита. Понуђач чија понуда не буде
изабрана дужан је да достави број текућег рачуна у циљу враћања депозита, који
ће се вратити по закључењу Уговора са најповољнијим понуђачем. Уколико
најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа, а Уговор се склапа
са следећим најповољнијим понуђачем.
4.Извод из регистра привредних субјеката надлежног органа АПР, да је понуђач
регистрован за обављање предметне делатности.
5. Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:

5.1 Ако није исказао губитак у пословању за 2015, 2016 и 2017. годину,
5.2 Ако није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим рачунима у току
последњих 6 месеци, рачунајући до дана објаве позива за подношење понуда на
интернет страници Продавца.
Доказ:
5.1 Извештај о бонитету, образац БОН ЈН за претходне три обрачунске године
(2015, 2016. и 2017. годину) издат од стране Агенције за привредне регистре,
5.2 Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у последњих 6
месеци рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда на интернет
странци Продавца.
Напомена:
- Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о неликвидности за
наведених претходних 6 месеци, није неопходно достављати потврду Народне
банке Србије. У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих
заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају
да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за
подизвођача
Додатни услови:
- Понуђач располаже неопходним пословним
сертификован систем управљања квалитетом и то:
- ISO 9001,
- ISO 14001,
- OHSAS 18001.

капацитетом:

Ако

поседује

Доказ:
Фотокопије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Напомена:

- У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно
испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.
- Предметни отпад се преузима средствима, механизацијом и радном снагом
Купца у виђеном и затеченом стању, након мерења на калибрисаној ваги о трошку
Купца .
- Сви трошкови који се односе на реализацију услуге отуђења предметног отпада
падају на терет Купца.

- Уговор ће бити закључен у року од 5 дана од дана објаве o избору најповољнијег
понуђача на порталу Продавца (www.epsdistribucija.rs), са којим ће се и закључити
уговор.
- Купац се обавезује да преузету робу плати у року од 15 дана од дана пријема
исправног рачуна, уплатом на текући рачун Продавца.
- Купац је у обавези да пре преузимања нове количине предметног oтпада, изврши
плаћање претходно преузетог отпада.
- Купац се обавезује да Продавцу у року од 10 дана од дана закључења Уговора
достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву,
безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату на износ од
10% укупно уговорене вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком
важења 20 (двадесет) календарских дана дужим од рока важења Уговора.
- Са понуђачем који понуди највишу понуђену цену, закључиће се Уговор са роком
важења од две године од дана закључења.
- Понуђач је дужан да достави уз понуду достави прилоге 1. и 2. који су саставни
део јавног позива за подношење понуда.
- У изузетним ситуацијама Купац се обавезује да ће неопасни отпад преузети и са
осталих локација Продавца, уколико за то постоји потреба Продавца.
У том случају цена отпада по килограму би се умањила сразмерно трошковима
горива за пређену километражу, које би Купац имао при преузимању истог.
- Поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача, који овлашћење предају Комисији приликом отварања
понуда.Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника
понуђача, број личне карте, потпис и печат овлашћеног лица.
Рок за достављање понуда је 10 радних дана од дана оглашавања јавног позива
за подношење понуда на порталу Продавца (www.epsdistribucija.rs).
Понуђачима ће бити омогућен обилазак и увид у предметни отпад на свим
локацијама на којима се исти налази, сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова
од датума објављивања огласа, уз најаву понуђача контакт особи.
Понуђач је дужан да писану понуду достави до 4.12.2018. године у 09:00 часова у
затвореној коверти на адресу Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, улица Милана Топлице бб, 11000 Београд, други
спрат канцеларија 239. Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА НЕ
ОТВАРАТИ“- ОТУЂЕЊЕ ОТПАДА И НАЗИВ ДИСТРИБУТИВНОГ ПОДРУЧЈА, а на
полеђини назив и адреса понуђача, контакт особа и број телефона.

Отварање понуда обавиће се у 09:15 часова у Београду, улица Милана Топлице
бб, други спрат сала 236.
Овај јавни позив се са прилозима налази на интернет страници Продавца
(www.epsdistribucija.rs).
Напомена:
- Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање;
- Динамика преузимања предметног отпада биће организована у складу са
потребама Продавца и генерисаним количинама отпада на локацијама
истог;
Контакт особа: Слађан Давитковић,
Контакт телефон 064/83 13 419,
e-mail: sladjan.davidkovic@epsdistribucija.rs

Саставни део позива чине прилози:
1. Прилог 1 - Подаци о понуђачу;
2. Прилог 2 - Образац понуде;

Прилог 1.
Подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Датум:
____________________

МП.

Потпис овлашћеног лица:
______________________

Прилог 2.
Образац понуде

Понуда бр. ________од _______ год, Дистрибутивно подручје Ниш
Дистрибутивно подручје Ниш
Ред.
бр.

Назив отпада

Индексни
број

ј.м.

Процењена
количина
отпада

1.

Потрошене гуме

16 01 03

кг

3.315

2.

Одбачена возила

16 01 06

кг

23.576

3.

Бетон

17 01 01

кг

100.000

4.

Бакар

17 04 01

кг

13.700

5.

Алуминијум (Al-Če уже)

17 04 07

кг

2.400

6.

Алуминијум

17 04 02

кг

2.210

7.

Гвожђе и челик

17 04 05

кг

19.143

8.

Дрво

кг

80.000

15 01 03/
20 01 38

9.

Папир и картон

20 01 01

кг

1.400

10.

Отпадни каблови са
пластичном заштитом - Cu

17 04 01/

кг

2.900

Отпадни каблови са
пластичном заштитом - Al

17 04 02/

кг

1.900

Керамички изолатори

17 01 03

кг

4.600

11.

12.

17 04 11

17 04 11

Почетна
цена у
динари
ма по
ј.м. без
ПДВ

Укупна
вредност по
ј.м. без ПДВ-а

13.

Истрошени тонери

08 03 18

кг

200

Укупна почетна вредност отпада
Депозит 10%

Понуду дајем (заокружити)
1. самостално – у целини
2. понуда са подизвођачем
3. заједничка понуда

Датум:
__________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________

