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Ha ОснОву Одлуке директ0ра бр. 6.05.4 - Е.02.01 - 495108/2 - 2017 Од. 03.10.2017. гОдине 0 прОдаји
отпадног материјала путем прикупљања п0нуда КОмисија зa спрОв0fјење п0сryпка лицитације
0 ГЛ a ш a в a

ЈАВНи ПОЗиВ ЗА ДОСТАВљАњЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ
МАТЕРИЈдЛА
СПЕЦИФИКАЦИЈА:
Редни
број
1•
2.

Челик-отпад

Процењена
количина
/КГ
377.070

Бакар-отпад

3

14,00

Износ
депозита
PCД
530.000,00

6.340

380,00

240.000,00

Месинг-отпад

1.353

250,00

34.000,00

4

Графит-отпад

40

30,00

120,00

5

Метал мешани отпадни (лим,бакар ,ормари)

450

100,00

4.500,00

Метал мешани отпадни (бели метал,челик)

12.190

50,00

61.000,00

Метал мешани отпадни (метал,бакар, мотори)

1.500

50,00

7.500,00

Метал мешани отпадни (изолација,бакар)

1.300

100,00

13.000,00

9•
10.

Метал мешани отпадни (челик,динамолим,бакар)

84.160

60,00

500.000,00

Метал мешани отпадни (динамолим,бакар)

36.600

60,00

220.000,00

11.

Метал мешани отпадни (прохром,челик)

34.000

20,00

68.000,00

12.

Метал мешани отпадни (челик,бакар)

5.395

80,00

43.000,00

13.

Метал мешани отпадни (челик,динамолим,бакар,изол.)

50.000

50,00

250.000,00

14.

Метал мешани отпадни (гвожfје,бакар,месинг,керамика,изол.)

15.018

30,00

45.000,00

72

12,00

80,00

1.420

30,00

4.200,00

6
7.
8.

Назшв отпадног материјала

15.

Отпад - отпадно гвожђе

16.

Метал - мешани отпадни (остаци статора будилице)

Минимална
цена/РСД

УКУПНО ДЕПОЗИТ

2.020.400,00

ПОНУДА CE ДОСТАВЈbА ЗА CBE CTABKE И3 СПЕЦИФИКАЦИЈЕ.
ЈЕДИНИЧНЕ ЦEHE МОРЈУ БИТИ JEДHAKE ИЛИ вЕЋЕ OД МИНИМАЛНИХ ЦЕНА И3 OБPACЦA СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ CE MOЖE ПРОНАЋИ HA CAJTY ПРОДАВЦА ИЛИ CE ОБРАТИТИ HA Emil
milutin.simic@eps.rs
Услови за УчешТге:
1.

Доказ о уплати депозита, на жиро рачун број 160-797-13 Интеза банка.

2.

Оверена копија важеfiе дозволе за сакупљање и транспорт предметног отпада издата од надлежног министарства.

3.

Извод из судског или другОг регистра, који се односи на регистрацију лица за обављање делатности промета
отпадног материјала који је предмет лицитације, издат од надлежног органа државе у којој има седиште.

Понуда и наведени докази моry се упутити поштом на адресу JП EПC Београд, Огранак "Дринско — Лимске XE "Бајина
Башта", XE „Зворник" 15318 Мали Зворник, Краља Петра I бр.40 са натписом на коверти „Понуда за отпадни материјал" или
се лично доставити на писарницу XE Зворник.
Недостатак наведених доказа или непотпуна понуда, учинине понуду потенцијалног купца неприхватљивом.
Рок за достављање понуда је 13.10.2017. године, до 11,00 часова.
Понуде које буду примљене после наведеног рока нене се разматрати и бине неотворене вранене понуђачима.
Јавно отварање понуда he ce обавити 13.10.2017. године, у 12,00 часова у ,,великој" сали управне зграде XE „Зворник" у
Малом Зворнику, ул. Краља Петра I бр.40.
Преузимање отпадних материјала вршине се у круry XE „Зворник" у Малом Зворнику, a мерење у Малом Зворнику — колска
вага AД „Равнаја" Мали Зворник удаљена 2 километра од XE „Зворник. Трошкови утовара и вагања падају на терет купца.
Отпадни материјали се моry погледати од 09.10-13.10. у времену од 8-14 часова и том приликом заинтересовани понуђачи
моry преузети образац понуде.
Понуђач који понуди нajвehy цену, прогласине се купцем, и обавезан је да у року од 5 (пет) дана рачунајуни од дана стицања
законских услова, закључи Уговор о купопродаји.
У случају да два или више учесника понуди исту крајњу цену, избор најповољнијег Понуђача, извршине се Јавним
жребањем између тих Понуђача.
Купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања овог уговора и испостављања предрачуна, a npe почетка
испоруке купљеног отпадног материјала, уплати целокупан износ излицитиране робе, (излицитирана цена помножена са
процењеном количином). Приликом уплате, наведени износ се умањује за вредност упланеног депозита.
Купац је обавезан да у року од 3 дана од дана уплате, започне преузимање купљеног отпадног материјала и извезе га из
круга XE „Зворник" у максималном року од 01.12.2017. године.
После преузимања и мерења отпадног материјала, Продавац he Купцу испоставити коначан рачун и у зависности од
његовог износа, у року од 3 (три) дана, извршине се повранај дела више упланених средстава или додатна уплата исказане
разлике.
Уколико се уговор не закључи или уплата не изврши у наведеном року Понуђач који је дао највишу цену, ryби право нa
повранај депозита и Продавац he упутити писмени позив другопласираном Понуђачу да закључи Уговор 0 купопродаји. У
случају да и другопласирани Понуђач не закључи Уговор у предвиђеном року или не изврши ynnary у наведеном року
Продавац he поновити посryпак Јавне продаје.
Продавац he до закључења Уговора, задржати депозит Понуђача који је понудио највишу цену a осталим учесницима
надметању депозит се врана у року од 5 (neT) радних дана од дана отварања понуда.

у

Продаја напред наведеног материјала вршине се у виђеном стању без права нa рекламацију.
Понуђена цена се увенава зa износ ПДB-a уколико то Законом 0 ПДВ-у није другачије прописано.
Контакт особа за ближе информације је Ивица Драгиневин на телефон 015/471-311 или 064/83-62-887 сваког радног дана од
8-14 часова.
Бајина Башта
04.10.2017.

