JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
6.05.4-E.02.01.-580563/3-2017
OГPAHAK "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта
трг Душана Јерковиflа број 1
31250 Бајина Башта
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Број : 6.05.4 - Е.02.01 — 580рΡ 63/ 3 -2017
Бајина Башта : 2 0. 11• 1~1~
година
Ha основу Одлуке финансијског директора Огранка бр. 6.05.4 - Е.02.01 - 58056312-2017 од 17.11.2017.
; године о продаји опасног отпадног материјала путем прикупљања затворених понуда после јавног оглашавања,
Комисија за спровођење поступка продаје
orлaшaвa

Јдвни позив зА достдвЉдњЕ понудА зА куповини отпАдних
МАТЕРИЈдлА - ОТПАДНО УљЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА:
Редни
број

Назив отпадног материјала

1

Отпадно тУРбинско Уље,
индексни број 13 01 10

2•

Отпадно тРаФоље
у '
индексни број 13 03 07

з.

Отпадно мешано уље,
индексни број 13 08 99

Локација
XE Б.Башта ,
XE Зворник и XE
Електроморава
XE Б.Башта ,
XE Зворник и XE
Електроморава
XE Б.Башта и
XE
Eneкrpoмopaвa

Процењена
количина
1КГ

Минимална
ценаlРСД

16.340

10,00

16.340,00

26.000

9,00

23.400,00

750

1,00

75,00

УКУПНО ДЕПОЗИТ

Износ
депозита
PCД

39.815,00

ПОНУДА CE ДОСТАВlbA ЗA CBE CTABKE ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ.
ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ МОРЈУ БИТИ JEДHAKE ИЛИ ВЕЋЕ OД МИНИМАЛНИХ ЦEHA И3
OБPACЦA СПЕЦИФИКАЦИЈЕ. КУПАЦ JE У ОБАВЕЗИ ДA ПРЕУЗМЕ CBA OTПAДHA УlbA.
Услови за Учешпе:
1. Доказ о уплати депозита, на жиро рачун број 160-797-13 Интеза банка.
2. Копија важеfiе дозволе за скупљање, транспорт и третман овог 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 могу се упутити поштом на адресу JП EПC Београд, Огранак
"Дринско — Лимске XE "Бајина Башта", Трг Душана Јерковића бр. 1., 31250 Бајина Башта, са
натписом на коверти „Понуда за отпадна уља" или се лично доставити на писарницу XE
"Бајина Башта", Трг Душана ЈерковиТга бр. 1., Бајина Башта.
Недостатак наведених доказа учиниfiе понуду потенцијалног купца неприхватљивом.

а~

Рок за достављање понуда је 28.11.2017. године, до 11,00 часова.
Понуде које буду примљене после наведеног рока нeFie се разматрати и биfiе неотворене
враfгене понуТјачима.
Јавно отварање понуда he ce обавити 28.11.2017. године, у 11,30 часова у сали управне
зграде XE "Бајина Башта", Трг Душана Јерковиfга бр. 1. на тре%ем спрату.
Преузимање отпадних уља вршиfiе се у:
-

у кpyry XE „Зворник" у Малом Зворнику.
у Kpyry XE „Бајина Башта" у Перуfгцу и
у круry XE „Електроморава" у Овчар Бањи.
Мерење отпадних уља врши се у месту преузимања.
Трошкови утовара и вагања падају на терет купца.

Отпадна уља се моry погледати 20- 24.11. у времену од 8-14 часова на свим покацијама.
Понуђач који понуди највеfiу цену, прогласиfiе се купцем, и обавезан је да у року од 5 (пет) дана рачунајуfiи од дана стицања
законских услова, закључи уговор 0 купопродаји.
У случају да два или више учесника понуди исту крајњу цену, избор најповољнијег Понуђача, извршиfiе се Јавним
жребањем између тих Понуfјача.
Купац се обавезује да у року од 7 (седам) 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 уплаfiеног депозита.
купац је обавезан да у року од 5 дана од дана уплате, започне преузимање купљеног отпадног материјала.
После преузимања и мерења отпадног материјала, Продавац he купцу испоставити коначан рачун и у зависности од
његовог износа, у року од 3 (три) дана, извршиfiе се повраfiај дела више уппаfiених средстава или додатна уппата исказане
разлике.
Уколико се уговор не закључи или уплата не изврши у наведеном року Понуfјач који је дао највишу цену, ryби право на
повраfiај депозита и Продавац he упутити писмени позив другопласираном Понуђачу да закључи уговор 0 купопродаји. У
случају да и другопласирани Понуfјач не закључи Уговор у предвиђеном року или не изврши ynnary у наведеном року
Продавац he поновити поступак Јавне продаје.
Продавац he до закључења Уговора, задржати депозит Понуfјача који је понудио највишу цену a осталим учесницима у
надметању депозит се враfiа у року од 5 (пет) радних дана од дана отварања понуда.
Продаја напред наведеног материјала вршиfiе се у виђеном стању без лрава на рекламацију.
Понуђена цена се увеfiава за износ ПДB-а укопико тo Законом 0 ПДB-у није другачије прописано.
Контакт особе за ближе информације су:
-

маријана Capuh, тen. 064 836 28 68
Драган Сикириfi тen. 064 836 28 67
Небојша враниfi тen. 064 836 28 54

Бајина Башта
20.11.2017.
Предсе ~ ник Комисије

