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1. Отпадни побудни систем 'агрегата Х3

процењена количина:
почетна лицитацион'а цена:
износ депозита (10%)
лицитациони корак

1.100,00 кг
12,00 дин/кг

2.000,00 дин.
1,00 дин.

Побудни систем се састоји од челичних - гвоздених носача и керамике. Г1риликом преузимања,

керамички делови се уклањају и одвозе на депонијУ. ,

2. Отпадно гвожђе ('чеТІик)

процењена количина:
почетна лицитациона цена:

- износ депозита (10%)
лицитационикорак

,.
ОТПдДно ГвоЖђе се С8СтојИ OД ра3ЛИЧИТИх

процеса ремонта и одржавања опреме.

{

5.000,00 кг '
-.12,00 дин/кг ,'- ,

: 6.000,00 дин: :
: 1,00 ди4 +

'профила, лимова и,,qругог отпадног гвожђа које настаје током

за

Право Учешћа на јавном надметањУ, имајУ сва лравна лица која ,пре почетка јавног надметања Уплате депозит

на жиро рачун број' 160-797-13 Банка Интеза, или УплатУ. извРше :.готовински .нa: лицУ места; пре почетка °

лицитације. , . . . . - . : { ~. ̀  -.. , . .
г:

, . ,- • - - .
Преузимање отпаднјх материјала вршиће се Y ПерјгflцУ a мерење У 6ajviнoj Башти-у кругУ АД "Електроизградња

Бајина Башта".

Отпади4и материјали се могУ погледати 20, 21, и 22.12. У временУ од:8-1'4 часова.и:на'дан лицитације. ~

Јавно надметање - лицитација, обавиflе се дана 25.12.2017. год. с~;;:.<:почвтком У; 92:часова У сали изнад мензе

XE у ПеРУлцУ• ' f 
~- i .- . ,.. . :.: .

Право учешћа на јавном надметању имају правна лица.:и:;предузетници који сУ регистровани

за предметну•делатност, 0 чему прилажУ обавезно доказ'.
:: решење Агенције за привредне регистре ради јгтврђења правног .субјекта односно

предузетника и његове претежне делатности,

6.05.4-E.02.01.-641807/3-2017



-, копију важеfiе дозвОле за сакупљање, транспорт и третман овог отпада издата од
надле~кнqг" ' министарства (веродостојност -дозволе Fie . се извршити увидом - на сајт
Министар'ства): . ' . ' ,

Наведени д0кументи м0гу се упутити-пОштом на адресу "Дринско - Лимске ХЕ".д.0.0. Бајина Башта, Трг Душана
ЈеркОвиflа бр.1. са натписом на коверти „Јавнн лицитација" или се приложити К0мисији, непосредн0 пред почетак
лицитације.

. .. ~, - _ .. l 
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Нед0статак наведених доказа-елиминисаЕге потенцијал'ног irynцa-да учествјгје на лицитацији. / .,

НАПОМЕНА:.  К0мисија',:за=.,cпpoвоijењe г~ocryлкa jaвнe лицитaциja Fie пpe зaкљyчeњa
најп0вољнијим ;:Уче:сником: . на лицитацији,. .. .извршити пр0веру ~ вер0д0стојности
документациlе'~ . :: • , ,- _ . .

YчewFie у јавном надметању О.бавља.се 'стављањем усмених пОнуда к0је не 'мОгу бити мање
п0четне цене, уз предвиђени лицитаци0ни кОрак. . ,; - , ..е ..  ,

Уговора са
д0стављене

0д Одређене

Учесник на јавнОм надметању који прихвати највеЕгу цену, пр0глаеиflе се купцем, и 0бавезан је.. да у року од 5
-(пет) дана рачунајуflи 0д дана ~тицања законских услОва, закључи УгОв0р 0 купОпрОдаји, у

У случају да два или више учесника понуди исту крајњу цену, избОр најп0вољнијег П0нуfјача, извршиће се
Јавним жребањем између тих П0нуђача~.

Купац се обавезује да у року 0д 7 (седам) дана 0д дана пОтписивања ОвОг угОвОра и испОстављања предрачуна
a npe пОчетка испоруке, купљенОг 0тпадн0г материјала, уплати целОкупан изнОс излицитиране р0бе,
(излицитирана цена п0мн0жена са пр0цењен0м к0личином). Приликом уплате, наведени изнОс се умањује за
вредн0ст уплаflенОг депОзита.

Купац је 0бавезан да у року од 15 дана 0д дана уплате изврши преузимање купљеног отпаднОг материјала и
извезе га из круга XE „Бајина Башта". ' "_

П0сле преузимања .и мерења отпадн0г материјала, ПрОдавац fle Kyпцy исп0ставити к0начан рачун и у
зависности 0д њег0в0г, износа,,у року 0д 3 (три) дана, извршиflе се п0враflај дела уплаflених средстава 'или
додатна уплата исказане разлике: . ., а

УкОлик0 се угов0р не закључи или уплата не изврши у наведеном', р0ку ПОнуђач к0ји,је да0 највишу цену, губи
прав0 на п0враflај депозита и Пр0давац fle упутити писмени ,позив друг0пласиранОм П0нуђачу да закључи
Уг0вОр 0 купОпродаји. У случају да и другопласирани П0нуђач не не закључи Уг0вор bу предвиђен0м року или не
изврши ynnary у наведеном року ПрОдавац Fie пОн0вити поступак Јавнеfiицитације: ' ~

Пр0давац fle д0 закључења Угов0ра, задржати депозит 'ПОнуђача који је да0 највишу п0нуду а осталим
учесницима у надметању депозит се враћа у року 0д три радна дана, нак0н завригетка надметања.

Продаја напред наведен0г материјала вршиflе се у виЕјенОм стању без права'на рекламацију. .

Излицитирана цена се увећава за износ ПДB-а ук0лик0 т0 Зак0н0м 0 ПДB-у-нигје другачиле прописан0.. 
К0нтакт'0с0ба за ближе информације је Јездиfi lbуб0драг на телефон.031/590;978 .или 031/863-866 л0к. 697
сваког радног дана 0д 8-14 часОва.

Бајина Башта
19.12.2017: '`


