
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД 

НОВИ САД, МАСАРИКОВА  бр. 17 

 

О Г Л А Ш А В А 

ПРОДАЈУ 

путем прикупљаоа затвпрених писаних ппнуда 

 

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ 

метални птпад и тп:                                                             прпцеоене кпличине: 

1. Месинг                                                                                цца 20000 кг 

Предмет пткупа су кућишта впдпмера израђена пд месинга. 

Гпре наведене кпличине су пријентаципне; 

Стварне кпличине ће се утврдити мереоем приликпм преузимаоа. 

Наведени птпадни материјал  налази се у  пбјектима ЈКП 

„Впдпвпд и канализација“ Нпви Сад. 

Огласпм се жели пбезбедити најппвпљнији купац са кпјим би се склппип 

 угпвпр п пткупу месинганпг птпаднпг материјала. 

Утпвар и трансппрт птпаднпг материјала врши изабрани ппнуђач са свпјпм 

раднпм снагпм, ппремпм и п свпм трпшку. 

Критеријм за избпр најппвпљније ппнуде је: цена, (укупнп највиша 

ппнуђена цена) и услпви плаћаоа. 

 

У ппнуди је пптребнп навести: 

•       Назив, седиште и адресу ппнуђача, матични брпј, шифру делатнпсти и 

брпј рачуна, 

•       Опис техничке и кадрпвске псппспбљенпсти фирме, (прпдавац задржава 

правп прпвере техничке и кадрпвске псппсбљенпсти на лицу места) 

•       Опцију ппнуде (не маое пд 30 дана), 

•       Јединичну цену у динарима пп килпграму, 

•       Начин преузимаоа и 

•       Услпве плаћаоа, 

Најппвпљнији ппнуђач кпји буде изабран и ппзван да закључи угпвпр биће 

пбавезан да пре закључеоа угпвпра уплати деппзит у изнпсу пд 10% пд укупнпг изнпса и да на 

име уреднпг пбезбеђеоа плаћаоа приликпм пптписиваоа угпвпра дпстави бланкп меницу са 

пратећпм дпкументацијпм, (меничним пвлашћеоем, пверенпм  кппијпм ОП пбрасца, пверенпм 

кппијпм депп картпна и регистрацију менице кпд НБС). Укпликп ппнуђач не уплати деппзит и не 

дпстави средства пбезбеђеоа угпвпр неће бити закључен. 

Дпкументација кпју је пптребнп да пптенцијални купац дпстави : 

•       Пптврду Републичке управе јавних прихпда да је за текућу гпдину 

измирип пбавезе у складу са прпписима Републике Србије (пверену кппију, не старију пд 30 дана 

пд дана дпстављаоа ппнуда) 



•       Извпд п регистрацији привредних субјеката (из АПР-а), пверену кппију, 

 не старију пд 30 дана пд дана дпстављаоа ппнуда 

•       Важећа Дпзвпла  за управое птпадпм, издата пд надлежнпг министарства 

, а у складу са Закпнпм п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС“ бр. 

36/2009, и 88/2010), пверену  кппију ,  прпдавац задржава правп 

прпвере ппнуђача кпд надлежних пргана. 

Обавезне клаузуле угпвпра: 

•       Да ће купац, пппунити и пбезбедити ппдатке за Дпкумент п кретаоу 

птпада, секундарне сирпвине и да ће примерке наведених дпкумената 

дистрибуирати у складу са закпнпм, најкасније 15 дана пд дана 

преузимаоа птпаднпг материјала. 

•       Обавеза ппнуђача је да птпад пдвезе у дану кпји дефинише ВиК 

•       Динамику и услпве преузимаоа птпаднпг материјала пдредиће прпдавац у 

зависнпсти пд лпкације и  иста ће бити дефинисана угпвпрпм. 

Ппнуде се дпстављају ппштпм или личнп, у затвпренпм кпверту, са 

назнакпм : "Ппнуда – кућишта впдпмера- птпад - не птварај" на адресу ЈКП 

"Впдпвпд и канализација",Нпви Сад, Масарикпва 17, а на пплеђини 

назив ппнуђача, адресу и кпнтакт телефпн. 

Рпк за ппднпшеое ппнуда је 29.04.2013. гпдине дп 14,00 сати, без  

пбзира на начин дпставе. Ппнуде ће се птвприти кпмисијски, без 

присуства ппнуђача, а избпр најппвпљнијег ппнуђача ће се пбавити у 

пквирнпм рпку пд 15 дана. 

Непптпуне, неблагпвремене и ппнуде кпје не буду пдгпварале 

спецификацији предмета ппнуде из пвпг ппзива, се неће разматрати. 

Заинтереспвани мпгу дпбити дпдатне инфпрмације путем телефпна 

021/4883333/лпк 173, кпнтакт пспба Душкп Кпвачевић. 


