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Број : 6.05.4 - Е.02.01 — 580537/ ~ -2017
Бајина Башта :  2 Q. 11. 9017  година

Ha основу Одлуке финансијског директора бр. 6.05.4 - Е.02.01 — 580537/2-2017 од
17.11.2017. године о продаји отпадног материјала путем прикупљања понуда Комисија за
спровоЕјење поступка продаје

oгnaшaвa

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВљАњЕ ПОНУДА ЗА кУПОВИНУ
ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

СПЕЦИФИкдЦИЈА: 

P6
Назив отпадног материјала /

опреме
JM

Процењена
количина

Локација складиштења отпадног
материјала

1 Отпадне аку-батерије
Индeкcни број 16 06 01

кг 4.280
магацин опасног отпада XE „Бајина

Башта" ,„Лимске" XE, XE
„Електроморава"

2 Електронски отпад *
ИндеКСНи број 20 01 35

КГ 420
магацин опасног отпада XE „Бајина

Башта", „Лимске" XE, XE „Зворник", XE
„Електроморава"

3. Отпадне флуо-цеви 
*Индексни број 20 01 21 

KГ 70
магацин опасног отпада XE „Бајина

Башта", „Лимске" XE, XE „Зворник", XE
„Електроморава"

ПОНУДА CE ДOCTABfbA ЗА CBE ПАРТИЈА HA ОБРАСЦУ КОЈИ JE У ПРИЛОГУ.

Услови за Учешпе:

1. Konuja важеfiе дозволе зa сакупљање, транспорт и третман овог отпада издата од
надлежног министарства. ,

2. Или копије важеfiих дозвола за скупљање и транспорт овог отпада, ca копијом
потписаног уговора са Оператером који има дозволу зa складиштење или третман
ове врсте отпада.

3. Извод из судског или другог регистра, који се односи на регистрацију лицa зa
обављање делатности промета отпадног материјала који је предмет лицитације,
издат од надлежног органа државе у којој имa седиште.

Понуда и наведени докази могу се упутити поштом нa адресу JП EПC Београд, Огранак
"Дринско — Лимске XE "BajuHa Башта", Трг Душана ЈерковиЕга бр. 1. са натписом нa коверти
„Понуда за отпадне материјале" или се лично доставити на писарницу XE "Бајина Башта".

6.05.4-E.02.01.-580537/3-2017



Недостатак наведених доказа учиниЕге понуду потенцијалног купца неприхватљивом.

Рок за достављање понуда је 28.11.2017. године, до 12,00 часова.

Понуде које буду примљене после наведеног рока нeFie се разматрати и биfiе неотворене
враЕгене понуЕјачима.

Јавно отварање понуда he ce обавити 28.11.2017. године, у 12,30 часова у сали управне
зграде XE "Бајина Башта", Трг Душана ЈерковиЕга бр. 1.

Преузимање предметног отпада врши%е се на локацијама наведеним у Спецификацији.

Мерење отпадних материјала врши се у месту преузимања.

Трошкови утовара и вагања падају на терет купца.

Отпадни материјали се могу погледати од 20-24.11. у времену од 8-14 часова на свим
локацијама.

ПонуЕјач који понуди најповољнију цену за Патрију за коју конкурише, пpoглacиhe се купцем,
и обавезан је да у року од 5 (пет) дана рачунајуЕги од дана стицања законских услова,
закључи Уговор 0 купопродаји.

У случају да два или више учесника понуди исту крајњу цену, избор најповољнијег ПонуЕјача,
извршиЕге се Јавним жребањем измеТју тих ПонуТјача.

Купац и продавац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања овог
Уговора измире своје финансијске обавезе.
Купац је обавезан да no закључењу Уговора 0 купопродаји, no стицању законских услова,
започне преузимање отпадног материјала.

Продаја напред наведеног материјала вршиЕге се у виЕјеном стању без права на
рекламацију.

Понуfјена цена се увеЕгава за износ ПДB-а уколико тo Законом 0 ПДB-у није другачије
прописано.

Контакт особе за ближе информације су:

- Маријана CapиFi, тeл. 064 836 28 68
- Небојша ВраниЕг тeл. 064 836 28 54

Бајина Башта
20.11.2017.

едседник Комисије

дип економиста


