
 
 Број предмета: 264/1                                                                                                                       

Датум: 24.03.2021                        

Предмет: Продаја отпадних предизолованих цеви, црних цеви и поцинкованог лима  

  

Прикупљају се затворене писaне понуде за продају отпадних предизолованих цеви, црних 

цеви разних профила и димензија и отпадног поцинкованог лима 

 

Укупна процењена тежина је приближно 12 000 кг. 

- приближно  8. 500 кг предизолованих цеви 

- приближно  2. 500 кг црних цеви 

- приближно  1. 000 кг отпадног поцинкованог лима 

 

Цеви су биле део дистрибутивног вреловода ЈП „Градска топлана“ Јагодина. Цеви су 

исечене на разне дужине. 

Преузимање ових отпадних сировина је из круга ЈП  “ Градска топлана“ Јагодина , 

Краљевић Марка бб, Јагодина. 

-Понуђач пре давања понуде може извршити увид отпадних цеви и лима на наведеној 

адреси.  

-Обављање утовара, транспорт, мерење и истовар цеви и лима је на терет понуђача и у 

својој понуди су дужни да укалкулисшу наведене трошкове. Почетак преузимања отпада у 

договору са понуђачом, а након потписивања уговора. 

Приликом мерења отпадног материјала, обавезно је присуство представника ЈП “Градска 

топлана” Јагодина.  

 Изабрани понуђач ће плаћати по стварно измереним количинама секундарних сировина. 

 

Понуђач мора приложити: 

- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на  

  територији РС издато од Министарства животне средине и просторног планирања.  

- Решење о издавању интегралне дозволе за привремено складиштење и третман неопасног 

металног отпада. 

 

Понуђач, правна лица и предузетници, дужни су уз понуду да доставе извод из АПР – 

копију, а физичка лица копију личне карте. Понуде од правних лица и предузетника морају 

бити потписане и оверене, а од физичких лица потписане. 

 

Јавно отварање понуда обавиће се 31.03.2021. год. у 12 часова, у управној згради ЈП 

„Градска Топлана“ Народног фронта бр. 7  Јагодина. 
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    Понуде доставити на обасцу понуде у затвореним ковератама на адресу ЈП „Градска 

топлана“ Јагодина, Народног фронта бр.7 , 35000 Јагодина , до 31.03.2021. године у 12 

часова. На предњој страни коверте написати : ПОНУДА ЗА ОТПАДНЕ ЦЕВИ И 

ПОЦИНКОВАНИ ЛИМ ,  а на полеђини коверте , назив , број телефона и адресу понуђача. 

Уколико понуђач није у могућности да на тај начин достави понуду могуће је понуду – 

скенирану- доставити и електронским путем на адресу nabavkatoplana@gmail.com.  до 

31.03.2021. године у 12 часова. Oтварање понуда  ће се спровести   одмах након истека рока 

за подношење понуда са комисијом у саставу:  

Мирослав Симић 

Мирјана Ђорђевић 

Драган Коцић 

      У  поступку  отварања  понуда  активно  могу  учествовати  само  овлашћени  

представници понуђача, који су обавезни пре почетка поступка јавног отварања понуда, 

Комисији да приложе овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. У случају 

да представници понуђача не доставе наведено овлашћење, сматраће се да имају статус 

опште јавности, као и сва остала заинтересована лица која присуствују отварању понуда. 

       По извршеном избору најповољније понуде (на основу највеће понуђене цене), биће 

потписан уговор са купцем према елементима из позива за давање понуде и обрасца 

понуде. 

Особа за контакт је Мирјана Ђорђевић, Службеник за јавне набавке 

nabavkatoplana@gmail.com. 
 

Понуда број _____________ од _______________ за отпадне цеви и поцинковани лим 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

Порески индетификациони број понуђача ПИБ  

Шифра делатности понуђача  

Име особе за контакт 

Телефон и email понуђача 

 

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање  

 

 

Понуђач је обвезник ПДВ  (заокружити) 

  

ДА            НЕ 
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Материјал Ј.м. Количина Цена Основица Износ ПДВ Вредност 

Предизоловане цеви (са пурпеном и 

оплатом) 
кг. 8 500 

    

Црне цеви кг. 2 500     

Поцинковани лим кг. 1 000     

Укупно:    

                                                                                                                                                                                                                

Рачун од стране ЈП“ Градска топлана“ Јагодина према купцу отпадног материјала биће 

направљен према стварно измереним количинама и јединичним ценама из понуде понуђача. 

 

Плаћање је предвиђено у року од седам дана од издавања рачуна од стране ЈП „Градкса 

топлана“ Јагодина. 

 

 

Место : ________________                                  Понуђач : _____________________________ 

 

Датум : ________________                                  Одговорно лице понуђача : 

  

                                                                                ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


