Врз основа на Законот за управување со отпадот („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11,
123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16), a во согласност со член 2, точка 10 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Службен весник на РМ“ број 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и “Службен весник на РСМ“ број 101/19 и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за
давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад број 45-3745/1 од 9 јули2019 година, („Службен весник на РМ
“бр.145/2019) ЈПУЗПП“ЈАСЕН“-Скопје објавува:
ОБЈАВА
за избор на најповолен понудувач за откуп, складирање, третман и преработка на отпаден материјал
Предмет на огласување за откуп, складирање третман и преработка на отпаден материјал е разновиден отпад од ЈПУЗПП
“ЈАСЕН“-Скопје кој се наоѓа во магацинот на ЈПУЗПП“ЈАСЕН“ – Скопје на ул. Сава Ковачевиќ бб 1000 Скопје, согласно Одлуката за
давање на согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, број 45-3745/1 од 9 јули 2019 година, објавена
на16.07.2019 година во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.145, а заинтересираните можат да добијат
подетални информации на тел. 02/3115-016 и 075/211-519 лице за контакт Гоце Ставревски е-маил: jp.jasen@gmail.com
1. Огласот е деллив и се состои од 4 (четири) посебни делови и тоа:
ДЕЛ 1:
Реден
број
1

Опис

Единечна мера

Почетна цена за
1 кг (без ДДВ) во денари)

Бакар во жица

кг

240,00

ДЕЛ 2:
Реден
број
1

Единечна мера

Почетна цена за
1 кг (без ДДВ) во денари)

кг

9,75

Опис
Собран метален отпад

ДЕЛ 3:
Реден
број
1

Опис
Алуминиумски радиатори од 10 ребра

Единечна мера

Почетна цена за
1 кг (без ДДВ) во денари)

кг

41,25

ДЕЛ 4:
Реден
број

Опис

Единечна мера

Почетна цена за
1 кг (без ДДВ) во денари)

1
Акумулатори
кг
30,75
Точната тежина и вредноста на отпадниот материјал ќе се утврди при добивање на кантарна белешка при мерење на истиот од
страна на овластени фирми за откупна на секундарна суровина како и откупна цена на секундарна суровина на денот на мерење
и откуп на секундарни суровини.
2.

Право на учество имаат сите правни лица што ќе достават понуди во прилог со:
- Банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2% од вкупната проценета вредност на секој дел
поединечно, а која за дел 1 изнесува 456.000,00 денар, односно висината на гаранцијата треба да биде во износ од
9.120,00 денари, за дел 2 изнесува 292.500,00 односно висината на гаранцијата треба да биде во износ од 5.850,00
денари, за дел 3 изнесува 6.187,50 односно висината на гаранцијата треба да биде во износ од 124,00 денари и за дел 4
изнесува 10.147,00 денари, односно висината на гаранцијата треба да биде во износ од 203,00 денари,
- Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија, односно соодветен документ издаден од
надлежен орган од земјата каде е регистриран правниот субјект, не постар од 6 месеци од денот на издавањето и кои
ги исполнуваат условите и ги поседуваат потребните дозволи за собирање, транспорт и третман на отпад согласно
со Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ” бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11,
123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15 и 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16), и Законот за управување со батерии и
акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на РМ” бр. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12 и 163/13).
– Важечка дозвола издадена од надлежен орган за извршување на предметот на Објавата и тоа:
За дел 1- важечка дозвола за вршење дејност, преработка третман и/или складирање на отпад“ што имаат шифра на отпад
20 01 40 метали

За дел 2- важечка дозвола за вршење дејност, преработка третман и/или складирање на отпад“ што имаат шифра на отпад
20 01 40 метали

За дел 3- важечка дозвола за вршење дејност, преработка третман и/или складирање на отпад“ што имаат шифра на отпад
20 01 40 метали

За дел 4- важечка дозвола важечка дозвола за вршење дејност, преработка третман и/или складирање на отпад“ што
имаат шифра на отпад 16 06 батерии и акумулатори, 16 06 01* оловни акумулатори, 16 06 02* никел-кадмиумски
батерии и 16 06 03* батерии што содржат жива

- Изјава дека располага со соодветни транспортни средства за извршување на предметот на Објавата со податоци за
возилата;
- Изјава дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен број на лица за
извршување на услугата предмет на Објавата;
-Понуда со поединечни цени за ставките од предметот на Објавата за кој се пријавуваат.
3.

4.

5.

Заинтересираните понудувачи Пријава за учество со понудата за кој делови од Објавата се пријавуваат со поединечни
цени за ставките за кој се пријавуваат, заедно со прилог потребна документација наведена во точка 2 од оваа објава и
Банкарската гаранција (која се поднесува во писмена форма во оригинал) треба да достават во затворен коверт со
назнака ,,за откуп на отпаден материјал,, и без било каква ознака на пликот или симбол со знаци на понудувачот до
архивата на ЈПУЗПП“ЈАСЕН“ – Скопје или по пошта на адресата на ул. 11 Октомври бр. 23а 1000 Скопје.
За учество на јавното наддавање, учесниците се должни електронски да се пријават до истекот на 15-от ден, сметано од
денот на објавување на објавата во дневните весници и на интернет страницата, односно до 11.09.2019 година кој е краен
рок на достасување на понудите.
Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши електронски на следната интернет адреса:
е-aukcii.finance.gov.mk
Јавното наддавање ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање на ден 16.09.2019 година, со почеток во 11.00
часот.
Јавното наддавање се спроведува во согласност со одредбите во член 26 од Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.101/19).
За да се одржи јавното наддавање, потребно е да има најмалку еден учесник.
За најповолен понудувач на јавното наддавање се смета правното лице кое понудило последна цена, која претставува
највисока цена за откуп на предметот на објавата.
Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од приемот на писменото известување за избор, да уплати средства
согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а
банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе биде активирана и понудувачот во период од 1 година нема да може
да учествува на секое идно јавно наддавање за предмет на објава.
Со најповолниот понудувач ќе склучи договор за откуп во рок од 15 работни дена по извршената уплата на постигнатата
крајна цена од наддавањето.
Најповолниот понудувач ќе ги сноси сите трошоци кои ќе произлезат околу превземањето и транспортот на материјалот.
Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање. Приговорот
се доставува до Комисијата во рок од 3 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање. Комисијата одлучува по
приговорот со решение во рок од 5 дена од приемот на приговорот. Против решението на Комисијата може да се изјави
жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Комисија за движни и недвижни ствари на ЈПУЗПП“ЈАСЕН“ – Скопје

