На основу одлуке Управног одбора Завода за трансфузију крви Ниш, бр 1425 од 02.06.
2016. године и одлуке директора Звода за трансфузију крви Ниш. 1778 од 19.07.2016.
године о расписивању лицитације,
Завод за трансфузију крви Нш
Булевар др Зорана Ђинђића
Ниш
ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРОДАЈУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Оглашава се јавна продаја електронског отпада у складу са одлуком Управног
одбора Завода за трансфузију крви Ниш бр. 1425 од 02.06.2016. године и одлуком
директора Завода за трансфузију крви Ниш бр. 1778 од 19.07.2016.године.
На јавној лицитацији извршиће се продаја електронског отпада у виђеном стању по
почетној цени од 10,00 дин./ кг без пдв-а.
Лицитациони корак износи 5 дин/ кг без пдв-а.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која имају дозволу за прикупљање
отпада, дозволу за транспорт отпада, дозволу за складиштење отпада, дозволу за третман
отпада, или интегралну дозволу за све наведено.
Увид у предмет продаје, биће омогућен свим заинтересованим лицитантима.
Предметна добра за продају на јавној лицитацији се налазе у просторијама Завода за
трансфузију крви Ниш, и могу се разгледати сваког радног дана од 9,00 до 13,00 часова од
20.07.2016. године до 27.07.2016. године уз предходну најаву надлежном лицу Завода за
трансфузију крви Ниш (Саша Миленковић, дипл. инг. контакт тел. 018/4533-106).
Почетна цена за продају је утврђена од стране управног одбора, а најповољнија цена,
ће бити највиша постигнута цена на јавној лицитацији по/кг
Најповољнији понуђач је онај који је прихватио највишу понуђену цену. У случају да
више кандидата прихавати исту цену, изабраће се онај који је први прихватио највишу
понуђену цену.
Лицитант који буде постигао најповољнију цену на јавној лицитацији биће предложен
од стране комисије, директору Завода за трансфузију крви Ниш, за закључење уговора о
купопродаји електронског отпада.

Јавна продаја биће одржана 28.07.2016.године са почетком у 10 часова у просторијама
Завода за трансфузију крви Ниш. Сва заинтересована лица биће регистрована пре почетка
јавне продаје.
Пријава за лицитацију се може поднети лично или препорученом поштом на
адресу Завода за трансфузију крви Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 48, најкасније
до 28.07.2016. до 9.45 часова са назнаком ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ
НАДМЕТАЊУ – ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД.
Јавна лицитација ће се одржати и у случају да се јави само један лицитант,под условом
да поседује потребне доказе да се може бавити преузимањем електронског отпада у
складу са Законом, и да буде постигнута лицитациона цена.
Право учешћа имају само они лицитанти који су благовремено поднели пријаве тј. до
28.07.2016 до 9,45 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће ући у разматрање.
Комисија ће пре почетка продаје, путем јавног надметања детаљно упознати сва
заинтересована лица која су регистрована као потенцијални купци, са правилима јавне
продаје.
Трошкови преузимања - мерења и транспорта, падају на терет купца. Уговоро
купопродаји биће закључен у року од петнаест (15) дана од дана одржавања јавне продаје.
Уговором ће се ближе уредити начин преузимања електронског отпада као и права и
обавезе уговорних страна при преузимању истог (достављање пратеће документације у
вези кретања отпада).
Уговор ће бити закључен за електронски отпад чија је спецификација (листа апарата
расходованог електронског отпада) саставни део огласа.
Уз пријаву обавезно доставити:
 Фотокопију дозволе за транспорт отпада, дозволу за складиштење отпада, дозволу
за третман отпада, или једну интегралну дозволу.
 Извод из АПР-а (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа ), фотокопија
 Потврда о ПИБ-у
 Копија личне карте физичког лица
 овлашћење за учествовање у поступку јавног надметања у случају да Подносилац
пријаве није законски заступник.
Оглас за јавну продају, биће објављен у на сајту Завода за трансфузију крви Ниш
www.transfuzijanis.rs
Додатна обавештења и информације могу се добити телефоном: 018/4533-106.
Лице овлашћено за контакт Саша Миленковић инжењер машинства

ЛИСТА РАСХОДОВАНЕ ОПРЕМЕ И ЕЛЕКТРОНСКИХ АПАРАТА КОЈИ СЕ ПРОДАЈЕ У ВИДУ
ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

1. Лавофуге 24
2. Лабофуге 200
3. Мегафуге 1.0
4. MCS 3P ( апарат за плазмаферезе)
5. Органон техника
6. SMEG ( дејонизатор)
7. ELX 800 ( биоелиса ридер)
8. PV 40 ( вошер )
9. Диаматор
10. Thrombotrack
11. Revco 40 замрзивач -40 C
12. BEP 2000
13. Монитор за видео надзор
14. Биз хуб 163 ( фотокопир )
15. LG – телевизор
16. Switch D-Link DES 1016D
17. Дискетна јединица 5,2''
18. Напајање
19. APC SMARTUPS 750XL
20. Батерије за UPS
21. Рачунар Пентијум I (бр 0098)
22. Рачунар Пентијум I (бр 0103)
23. Рачунар Gateway (бр 000494)
24. Epson LQ 300
25. Epson LQ 680
26. UPS APC 650
27. Рачунар Пентијум I (br 689)
28. HP DeskJet 5150 (br. 000738)
29. Рачунар Пентијум I (бр 0419)
30. Рачунар Пентијум I (бр 000235)
31. МониторDELL
32. Баркод читач модел 810K
33. Lexmark Z216
34. HP DeskJet 640C

35. Тастатуре
36. Panasonic телефони
37. CD ROM јединица
38. Монитор Gareway EV560
39. Кварцна пећ
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