
 
 

ПРОДАЈА РАЗНОГ ОТПАДА 

путем прикупљања понуда 

 

 

Предмет продаје је разни отпад (електронски, метал и пластика), које се прикупља у Клиничко 

болничком центру Бежанијска Коса Београд.  

Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања понуда у електронској форми, а избор 

најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене по једном 

килограму.  

Понуда треба да садржи јединичну цену по килограму и то за:  

- електронски и електрични отпад  

- отпадни алуминијум -меки  

- отпадни алуминијум -тврди  

- отпадно гвожђе  

- отпадна пластика.  

 

Понуда која не буде садржала цене за све ставке, неће бити разматрана.  

Преузимање ће се вршити на следећим локацијама: КБЦ Бежанијска коса, Бежанијска коса бб 

Београд.  

Право учешћа имају сва лица која доставе документацију одређену овим огласом.  

Понуда се подноси у електронској форми на адресу: javne.nabavke@bkosa.edu.rs и треба да 

садржи понуђену цену у номиналном износу, по једном килограму, назив понуђача, адресу, 

број телефона и извод о регистрацији издат од Агенције за привредне регистре.  

 

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе скениране дозволе и то: дозволу за сакупљање отпада, 

дозволу за транспорт отпада, дозволу за третман отпада, дозволу за складиштење отпада, или 

фотокопију једне интегралне дозволе.  

Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола према Закону од управљању 

отпадом дужан је да достави фотокопију уговора о пословно техничкој сарадњи са правним или 

физичким лицем који поседује наведену дозволу, као и фотокопију те дозволе.  

 

Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене елементе и доказе, неће се узети 

у разматрање.  

 

Понуда се подноси најкасније до 18.06.2020. године до 10,00 часова. Отварање понуда обавиће 

се јавно, дана 18.06.2020. године у 12,00 часова, у КБЦ Бежанијска коса, Бежанијска коса бб 

Београд, зграда Старе поликлинике.  

 

Понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да приликом реализације уговора достави 

Документ о кретању отпада према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 

88/2010, 14/2016 и 95/2018) и према Правилнику о обрасцу докумета о кретању отпада и 

упутства за његово попуњавање („ Сл. гласник РС“, бр. 114/2013).  

 

Понуђач ће уплаћивати цену у року од 10 дана од дана преузимања отпада, док ће се 

преузимање вршити на позив и у складу са потребама КБЦ Бежанијска коса. Трошкове 

преузимања и транспорта сноси понуђач, као и јавне дажбине према важећим прописима.  

 

Све информације у вези са отуђењем могу се добити путем телефона 011/3010-793, контакт 

особа Радојка Поповић. 


