РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Број: 000-404-01-509/2013-Г0085
Дана: 12.11.2013. године
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за предају отпадног јестивог уља, генерисаног у ресторану Пореске управе
Централе, путем прикупљања писмених понуда
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1. OПШТИ ПОДАЦИ
Власник отпада: Министарство финансија Пореска управа Централа
Врста отпада: отпадно јестиво уље
Оквирна количина: 25 литара/килограма месечно.
Предаје се, уз накнаду, отпадно јестиво уље у оквирној колични од 25 литара/килограма
месечно, генерисано у ресторану Пореске управе Централе, најповољнијем понуђачу
путем прикупљања писмених понуда.
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 9,00
до 16,00 часова, почев од дана објављивања позива на интернет страници Пореске управе
www.purs.gov.rs. Конкурсна документација може се преузети на адреси: Министарство
финансија, Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5. III спрат,
канцеларија 336 или са адресе: www.purs.gov.rs. Конкурсна документација може бити
достављена и путем препоручене поштанске пошиљке и електронском поштом.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана када је објављен позив за подношење понуда
на интернет страници Пореске управе. Благовременом ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова, без обзира на
начин на који су послате. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан
наведеног рока, сматраће се први наредни радни дан до 12,00 часова. Понуде се подносе у
затвореној коверти са назнаком: „Понуда за преузимање отпадног јестивог уља уз
накнаду, генерисаног у ресторану Пореске управе Централе у Београду, Саве Машковића
3.-5, – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Министарство финансија, Пореска управа – Централа,
Београд, Саве Машковића 3-5 или лично преко писарнице. Понуђач понуду подноси
непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној печатом, са називом и адресом
понуђача, наведеним на полеђини коверте.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати у 14,00 часова, одмах, по истеку рока за
подношење понуда, дана 25.11.2013. године. Отварање понуда ће се обавити у
просторијама Министарства финансија, Пореска управа – Централа, Београд, Саве
Машковића 3-5.
Уколико оператер не извршава своје уговорне обавезе, власник отпада има право да
једнострано раскине уговор и закључи нови са понуђачем који је поднео следећу по
редоследу најповољнију понуду.
Власник отпада предаје оператеру отпадно јестиво уље на адреси генерисања, Пореска
управа Централа, Београд, Саве Машковића 3-5.
2. УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
Право учешћа у поступку предаје, уз накнаду, отпадног јестивог уља путем прикупљања
писмених понуда имају сва заинтересована лица која поднесу своје понуде и докажу да
испуњавају следеће опште и посебне услове:
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ОПШТИ УСЛОВИ:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
доказује се достављањем извода из регистра Агенције за привредне регистре;
2. Да има важећу посебну дозволу издату у складу са Законом о управљању отпадом,
доказује се достављањем дозволе за сакупљање, односно теретман отпадног уља
или дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман (IPPC) издату од
надлежног Министарства које обавља послове државне управе који се односе на
заштиту животне средине;
3. Да је измирио доспеле пореске обавезе, доказује се потврдом/уверењем Пореске
управе о измиреним доспелим пореским обавезама;
4. Да је измирио доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,
доказује се потврдом/уверењем месно надлежне локалне пореске администрације о
измиреним доспелим обавезама по основу изворних локалних јавних прихода.
Ове потврде не могу бити старије од 2 (два) месеца од датума отварања понуда.
ПОСЕБАН УСЛОВ: Понуђач доказује да ли је отпадно јестиво уље, по свом саставу
опасан или неопасан отпад, достављањем важећег извештаја о испитивању отпада издатог
од стручне организације за испитивање отпада.
Након отварања понуда није дозвољено накнадно достављање доказа.
Власник отпада захтева да понуђач у својој понуди достави попуњен, потписан од
стране законског заступника и оверен Образац изјаве да ће без одлагања писмено обавести
власника отпада о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предаје
отпадног јестивог уља, која наступи до закључења уговора, односно током важења
уговора и да је документује на прописани начин.
3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
За избор најповољније понуде примењиваће се критеријум највиша понуђена цена
по јединици мере без ПДВ. Порез на додату вредност обрачунава и плаћа оператер
(прималац добара) у складу са чланом 10. став 2. тачка 1. Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС“, 84/2004.....93/2012). Уколико више понуђача понуди
исту цену, као најповољнија понуда изабраће се она која буде раније поднета.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив Понуђача:
Седиште Понуђача:
Адреса Понуђача:
Матични број:
Порески број: (ПИБ)
Број текућег рачуна:
Пословна банка/филијала:
Законски заступник:
Лице за контакт:
Телефон:
Факс:
Ел. пошта:
У поступку предаје, уз наканду, отпадног јестивог уља, генерисаног у ресторану Пореске
управе Централе, путем прикупљања писмених понуда, у складу са позивом за
прикупљање писмених понуда и преузетом конкурсном документацијом, подносим
следећу
ПОНУДУ
бр. ____________ од ______________ год.
за преузимање отпадног јестивог уља уз накнаду, генерисаног у ресторану Пореске
управе, Централе, Б е о г р а д, Саве Машковића 3-5.

Ред.бр.

Врста отпада

1
1.

2
Отпадно
уље

Јединица мере
(литар или
килограм)
3

Цена по јединици мере
без ПДВ
4

јестиво

Понуда важи до реализације Уговора.

Место:_____________________

м.п.
Законски заступник понуђача
___________________

Датум:_____________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О OБАВЕШТАВАЊУ ВЛАСНИКА ОТПАДА

ИЗЈАВА

Изјављујем да ћу без одлагања писмено обавести власника отпада о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка преузимања, уз накнаду, отпадног јестивог уља
генерисаног у ресторану Пореске управе Централе у Београду, Саве Машковића 3.-5. која
наступи до закључења уговора, односно током важења уговора и да ћу је документовати
на прописани начин.

М.П.
Датум:

Име и презиме

_____________________

____________________
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