Основна школа „Ђура Јакшић“
СРПСКА ЦРЊА
ул. Краља Александра 63
23220 Српска Црња
пиб: 101596172 мб: 08120692
Дел.бр.309/2017 Датум: 19.09.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ПРОДАЈА
ДРВЕНЕ ГРАЂЕ – ПОЛОВНА РЕЗАНА ГРАЂА И ИЗЛОМЉЕНА ГРАЂА И
ЛИМА – УПОТРЕБЉИВ ЛИМ И ЛИМ ЗА ОТПАД
ОШ „Ђура Јакшић“ Српска Црња позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуде за откуп
покретних ствари – дрвене грађе и лима путем прикупљања писмених понуда.
Право учешћа имају сва правна, физичка лица и предузетници . Правна лица и предузетници
приликом понуде треба да доставе: Назив, седиште, број телефона, извод из регистра
привредних субјеката надлежног органа (може копија) и потврду о ПИБ-у. Физичка лица приликом
понуде треба да доставе: име и презиме, адресу, број личне карте (очитану личну карту), број
телефона.
Позив за учешће се упућује поштом, објављује се на сајту школе www.osdjurajaksicsc.edu.rs и на
огласним таблама месних канцеларија у општини Нова Црња. Образац за подношење понуда се
може преузети у секретаријату школе, сваким радним даном од 8:00 до 13:00 часова, до петка
29.09.2017. године, и на сајту www.osdjurajaksicsc.edu.rs. Информације на 023/811-007.
Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ДРВЕНЕ ГРАЂЕ
И ЛИМА - НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ОШ Ђура Јакшић , ул. Краља Александра 63, 23220 Српска
Црња; или доставити лично у секретаријат школе. На полеђини коверте понуђач назначава свој
назив, адресу и број телефона.
Рок за достављање понуда је најкасније понедељак 02.10.2017. године, до 10:00 часова. Понуде
које пристигну после назанченог времена сматраће се неблаговременим без обзира кад су
послате и неотворене се враћају понуђачу.
Отварање понуда ће обавити Комисија по истеку рока за подношење понуда, односно у
понедељак 02.10.2017. године у 10:30 часова у просторијама ОШ „Ђура Јакшић“. Отварању могу
присуствовати понуђачи или њихови овлашћени представници уз предају овереног овлашћења
за учешће у поступку отварања понуда.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте највиша понуђена цена. Уколико два понуђача
понуде исту цену имаће предност понуђач који понуди краћи рок плаћања. Уколико два понуђача
понуде исту цену и исти рок плаћања предност ће се дати оном понуђачу чија је понуда раније
запримљена.

ОПИС ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕ
Опис покретних ствари које се отуђују:
ПОЛОВНА РЕЗАНА ГРАЂА 16,5 м3 * 14.000,00 дин/м3 = 231.000,00 динара
ИЗЛОМЉЕНА ГРАЂА 2,5 м3 * 2.500,00 дин/м3 = 6.250,00 динара
УПОТРЕБЉИВ ЛИМ (алуминијумски) 270м2 * 400,00 дин/м2 = 108.000,00 динара
ЛИМ НЕУПОТРЕБЉИВ - алуминијумски (ЗА ОТПАД- РЕЦИКЛАЖУ)
2.500 кг * 110,00 дин/кг= 275.000,00 динара

Купљене ствари се преузимају у седишт ЈКП „8. август“, улица Партизанска бб, Српска Црња у
организацији и о трошку самог купца.
Покретне ствари се купују у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно
увиде неки недостаци и без права накнадне рекламације.
Понуда се може односити на:
1. све ствари које се продају - и дрвена грађа и лим у укупној количини;
2. или само на лим у укупној количини;
3. или само на дрвену грађу у укупној количини
Заинтересовани понуђачи имају право да најкасије до петка 29.09.2017. године сваким радним
даном у времену од 09:00 до 12:00 разгледају предмете јавне продаје у седишту ЈКП „8. август“,
улица Партизанска бб, Српска Црња.
Обавезан садржај понуде : Наведене исправе и образац понуде са ценом оверена и потписана.
ОШ „Ђура Јакшић“ Српска Црња ће Извештај о оцени понуда донети у року од 2 радна дана од
дана отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на сајту школе
www.osdjurajaksicsc.edu.rs

Бранка Миланков, директор школе
М.П.

Позив за подношење понуда послат поштом:
-

„Ђаковић Рециклажа“ Нови Сад
Центар за рециклажу, Београд
„Беорециклажа“ доо, Београд
„Гурманско стовариште“, Кикинда
„Прометеј Стовариште“, Кикинда
„Јолић Цо“, Кикинда
„Огрев“, Зрењанин
„3Д Грађевинска кућа“ Зрењанин
„Андромеда“, Зрењанин
„Ковачевић“, Војвода Степа
ЈКП „8.Август“ Српска Црња

_____________________________

