Позив за доставу понуда
ЈКП,,Наиссус“ Ниш позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуде
за преузимање отпадног материјала разврстаног у групу: опасан отпад.
Подносилац пријаве је у обавези да достави следећу документацију:
3.1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Доказ : Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;

3.2Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Доказ : Правна лица : 1. Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица , којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде , кривична дела против животне
средине , кривично дело примања или давања мита , кривично дело преваре ; 2. Извод
из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду , којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала ; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала ( захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника ) . Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници : Извод из казнене евиденције , односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а , којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организиване криминалне групе , да није осуђиван за кривична дела против
привреде , кривична дела против животне средине , кривично дело примања или давања
мита , кривично дело преваре ( захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта ) ;

Напомена:Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
пријава;
3.3Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење пријаве.
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности , или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење пријаве.
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење пријаве.
НАПОМЕНА:Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
пријава;

3.4Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет посла.
Доказ: Дозвола надлежног министарства за сакупљање, транспорт. Складиштење и
третман опасног отпада у складу са Законом о управљању отпадом (,,Службени гласник
РС“, бр.36/09 и 88/10)

Партија 1
Акумулатори-Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама
и акумулаторима (,,Службени гласник РС “.86/10);
Уља-Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима
(Службени гласник РС“,бр.71/2010)
Амбалажа од моторног уља-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ( Службени
гласникРС“, бр. 36/2009)
Муљ из сепаратора за уља и масти
( Службени гласник РС“, бр. 71/2010)

Партија 2

Флуоросцентне цеви-Правилник о начину и поступку за управљање отпадним
флуоросцентним цевима које садрже живу ( Сл. Гл. РС бр. 97/2010)
Електрични отпад- Правилник о листи електричних и електронских производа и
мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме и садржаја
опасне материје и начину и поступку управљања отпадом од електричних и
електронских производа Сл. Гл. РС бр.2010
Тонер касетеПонуђач може да достави понуду за једну или две партије. У оквиру једне
партије мора да понуди све позиције.

-Подносилац пријаве је дужан да у оквиру пријаве поднесе све доказе
тражене у овом делу позива за подношење пријаве.
-Сви докази могу бити приложени у неовереним фотокопијама
-Продавац задржава право да затражи на увид оригиналне доказе.
-Уколико је Подносилац пријаве уписан у Регистар ПОДНОСИОЦА
ПРИЈАВЕ који води Агенција за привредне регистре, није дужан да
приликом подношења пријаве доказује испуњеност услова у поступку
набавке од тачке 3.1-3.4 одељка 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И
УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА.
-Подносилац пријаве, у том случају, мора у својој пријави јасно да наведе
да се налази у регистру подносилаца пријаве и да на тај начин доказује
испуњеност услова.

Понуде се достављају на адресу:
ЈКП,,Наиссус“- Ниш
18000 НИШ
Кнегиње Љубице 1/1
У затвореној коверти са назнаком ,,Понуда за отпадни материјал
Понуде морају да стигну до 21. 08. 2014. године до 10,00 сати. Отварање
понуда ће бити истог дана у 11,00 сати на локацији Медијана – Гараже.
Отварање понуда је јавно.
Контакт особа:
Душица Миленковић +381 (18) 502 633 или на емаил:
dusica.milenkovic@naissus.co.rs

САГЛАСАН
ДИРЕКТОР
Андрејевић Дејан-дипл. економиста

Партија 1
ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА:
р.број
назив
цена по јед. мере
1.1
отпадни оловни акумулатори
1.2
отпадна искоришћена моторна уља
1.3
амбалажа од моторног уља
1.4
муљ из сепаратора за масти и уља
Позиција 1.1 25 пондера. Оцењивање се врши по обрасцу

напомена

Највећа цена/понуђена цена Х 25 =
Позиције 1.2, 1.3, 1.4 свака позиција по 25 пондера
Најнижа цена/понуђена цена Х 25 =
Најповољнија понуда за партију 1 је она која има највећи број пондера

Партија 2
р.број
2.1
2.2
2.3

назив
Флуоросцентне сијалице
Електрични и електронски отпад
Тонер касете

цена по јед. мере

Оцењивање понуда:
Оцењивање се врши по обрасцу
Најнижа цена / понуђена цена =
Најповољнија понуда за партију 2 је она која има највећи збир
Преузимање отпада се врши на локацијама које одреди продавац.
Одзив на позив три дана

напомена

