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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БР.2
ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА- 3/2018 П
Потенцијални подносиоц пријаве поднео је захтев за додатним информацијама
лицитационе документације , и у целости их наводимо:
Питањa:
Postovani,
obracamo Vam se u vezi tendera koji je izasao 05.06.2018.
Pripremajuci dokumentaciju,naisli smo na par prepreka,pa Vam u skladu sam tim postavljamo
par pitanja.
1. Zbog nemogucnosti banke da u kratkom roku izda garanciju za dobro izvrsenje posla u iznosu
od 10% od pocetne cene javne licitacije,kao i popunjavanja pisma o namerama poslovne banke
za izdavanje bankarske garancije za dobro izvrsenje posla (prilog 5 i prilog 6), da li postoji
mogucnost da se odlozi predavanje ponuda za kraj nedelje ili pocetak sledece od 13.06.2018.?
Verujemo da je i drugim potencijalnim ucesnicima to problem pa Vas molimo da nam izadjete u
susret.Posto su nam u banci rekli da uz najvece moguce urgencije do ne moze da se zavrsi pre 45 radnih dana.
2.U delu 3.2 tacka 2. Trebaju se priloziti overene vazece dozvole koje posedujemo. Nase pitanje
glasi: Od strane koga kopije trebaju da budu overene.Kod notara ili od strane nase firme? Posto
su mi u Agenciji za zastitu zivotne sredine rekli da oni to ne rade.
3. U delu 3.2 tacka 13. Traze se dokazi o izvresnom prometu otpadnog materijala uz dostavljanje
ugovora kako bi se videlo da li je za 3x veci od pocetne prodajne cene ove javne prodaje. Pitanje
bi bilo da li Vas interesuje kolicina koja je izvezena ili iznos novca koji j izvucen posto nas budi
ovaj deo,pa ako mozete da nam pojednostavite sta tacno iz ove tacke trebamo dostaviti.
Nas covek bi sutra pogledao robu u Pozarevcu za koju smo zainteresovani. U pitanju je Marko
Matic, kontakt telefon 062/200-190. U koje bi vreme mogao da dodje i kome da se obrati.
Bili bismo Vam zahvalni kada biste nam ubrzo odgovorili kako bismo mogli brzo i da delujemo
oko sakupljanja daljih dokumenata ukoliko budemo ucestvovali.

Одговор Комисије:
2.1.
Уз најбоље намере ми у овом тренутку нисмо у могућности да померамо јавну
продају путем лицитације оглашену јавним позивом од 05.06.2018. године . Нама је
стварно жао, али Ваш однос као клијента са банком везано у овом случају за изјаву
о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла (као и
евентуално издавање саме гаранције), покушајте уредити на неким другим пословним
односима с обзиром да је то правни однос између два правна субјекта на који ми
нисмо у могућности утицати.
2.2.
У делу 3.2. тачка 3. наводи се да овера копије решења за издавање дозволе/дозвола
врши код нотара.
2.3.
У делу 3.2. тачка 13. наводи се као доказ да ви дајете оверену изјаву вашим потписом и
печатом да сте имали један или више купопродајних уговора чија укупна вредност је
иста или већа од троструке вредности почетне продајне цене предметне продаје за
једну или више партија.
-Име и презиме те број моб. телефона контакт особеПАРТИЈА 1 –ПОЖАРЕВАЦ:
-Љубиша Трифуновић, 064/8452833 -Пожаревац
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ
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