
                                                                     

 

 

 

 

                                            ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

ЈКП  Зеленило и гробља  Смедерево, позива  вас да доставите  понуду за откуп  

пет амбалаже и отпадног папира. 

Заинтересовани привредни субјект има право да изврши непосредан увид у 

предмет купопродаје сваког радног дана од 10-12 часова до истека рока за подношење 

понуда. Непосредан увид у предмет купопродаје се договара са Росица Миленковић, број 

телефона 064-8476864. 

Понуду достављате на  обрасцу понуде датом  у прилогу овог позивног 

писма.Понуда се може поднети за једну или за обе партије  

Попуњен образац понуде доставити  у затвореној коверти најкасније до 

04.10.2021.године до  12 часова,на адресу ЈКП Зеленило и гробља Смедерево ,  Ђуре 

Јакшића број 1, 11300 Смедерево, са назнаком  „ НЕ ОТВАРАТИ - понуда за откуп  пет 

амбалаже/отпадни папир“. 

Уз понуду  обавезно доставити потврду, односно дозволу којом се потврђује да је 

купац овлашћен да обавља делатност откупа,транспорта и управљања неопасним 

отпадом. 

Најповољнијом понудом за сваку партију сматраће се понуда која има највишу 

укупну понуђену цену за ту партију. 

  

 

 

Смедерево:24.09.2021.год.                                                Руководилац  сектора 
                                                                                               набавке  и продаје 
                                                                                           Славиша Стошић дипл.екон. 
                                        
                                                                             



                                                           ПОНУДА 
 
                       ЗА  ОТКУП  ПЕТ  АМБАЛАЖЕ  И  ОТПАДНОГ  ПАПИРА 
 
 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О КУПЦУ : 

Назив купца 
 

Адреса купца 
 

Матични број купца 
 

ПИБ 
 

Име особе за контакт  

e-mail  

Телефон  

Број рачуна купца и назив банке  

Лице овлашћено  за потписивање уговора  

 

 

ПАРТИЈА 1.  ПЕТ АМБАЛАЖА 

Редни 
број 

Назив 
Јед. 
мере 

Процењена 
количина    

у кг 

Понуђена цена   
у динарима без 

пдв-а по кг 

Понуђена цена   
у динарима 
без пдв-а за 
процењену 
количину 

1 2 3 4 5 6 = 4 х 5 

1 Пет - транспарентна кг 6000   

2 Пет - шарена кг 1000   

3 Пет - плава кг 1000 
  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 
(збир од ред. бр. 1. до ред. бр. 3.) 

 

 

 

 

 

 



ПАРТИЈА 2 . ОТПАДНИ  ПАПИР 

Редни 
број 

Назив 
Јед. 
мере 

Процењена 
количина  

у кг 

Понуђена 
цена   

у динарима 
без пдв-а по 

кг 

Понуђена цена   
у динарима 
без пдв-а за 
процењену 
количину 

1 2 3 4 5 6 = 4 х 5 

1 Архива кг 5500   

2 Картон кг 3000   

3 
Папир и картон у 
расутом  
стању 

кг 1000 
  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 
(збир од ред. бр. 1. до ред. бр. 3.) 

 

 

 

Као понуђач,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  изјављујем да сам 

сагласан : 

- Да се предмет купопродаје  купује  у виђеном стању и да купац нема право на 

рекламацију. 

-  Да су количине дате у понуди оквирне (процењене) и да ће се накнадно извршити тачно 

мерење. 

- Да  купац  сам  о свом трошку организује мерење,  утовар и транспорт  предмета 

купопродаје у року од 8  дана од потписивања уговора.Мерење се врши уз присуство  

представника  ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,Росица Миленковић. 

-  Да се фактурисање врши на основу вагарских картица по  извршеном  мерењу. 

- Да је рок плаћања  8  (осам ) дана од дана преузимања предметне робе  на основу  

издатог рачуна. 

 

 

Датум:_______2021.године 

                                             ПОНУЂАЧ 

                                             ____________________________ 


