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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА „БЕОГРАД“

бр.2036-5
11.08.2017. године
БЕОГРАД
Наручилац
Адреса

Министарство одбране РСрбије
Управа за односе са јавношћу
Војна штампарија "Београд"
Београд, Ул.Ресавска бр.40б
www.nabavke.mod.gov.rs

Порески идент.
број (ПИБ):
102116082
Матични број:
07093608

Број рачуна: 840-1620-21
Факс: 011-3651947, Тел.:011-3201085
e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs

Позив за прикупљање
понуда, доставља............................................
Достављамо вам, сходно члану 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник
РС“ 124/2012, 14 и 68/2015), позив за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредностинаруџбеницом редни бр.јавне набавке 1.2.142-962-31/2017 – услуге карактеризације,
одлагања и прераде опасног отпада.
Врста и количина отпада:
рб

Назив хемикалије

јм

Количина

Азотна киселина, раствор, у течном стању, употребљавана за
kg
200±10%
израду клишеа од Мg, у пластичној амбалажи
Контролу квалитета и квантитета: спроводи стручна служба штампарије, мерење масе
отпада обавља се на ваги извршиоца услуге.
Рок и место извршења: 10 дана од поручивања, магацин штампарије.
Рок плаћања: не краћи од 30 дана и не дужи од 45 дана од пријема рачуна.
Рок важења понуде: min 30 дана.
Понуђачи морају поседовати и дати на увид:
а)Решење о испуњавању услова за извршење уклањања опасног отпада,
б)Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање, складиштење и третман
неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије и
в)Решење о издавању дозволе за транспорт неопасног и опасног отпада.
Критеријум за доделу наруџбенице је најнижа понуђена цена/јм.
Позив је објављен на порталу: www.ujn.gov.rs и www.nabavke.mod.gov.rs .
Понуду-предрачун, по прегледу отпада, доставити у динарима/јм, укупно са и без ПДВ у
року од осам дана (до 09.00 часова, 21.08.2017. год. до почетка јавног отварања понуда, у
канцеларији бр.12), путем телефакса на број 011-3651947 радним даном од 7.30 до 15.30 ч
или на e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs или директно/индиректно наручиоцу на адресу:
Војна штампарија "Београд", 11000-Београд, Ул. Ресавска бр.40б (улаз из Ул. Бирчанинова
бр.5б). Контакт телефон: 011-3201654 (0648874516) од 8 до 11ч Сладан Пошарац.
1.

СП.-23-654

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
вс Мирољуб Николашев, дипл.екон.
Урађено у једном примерку,
умножено у 1 примерак, достављено:
1.РЦ МО
2.архиви
3.достављено електронском поштом потенцијалним понуђачима:
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