
' ЈАВНО Г ЕдУ3ЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНА "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта

~ Трг Душ на Јерковиfiа број 1
31250 Б~ ина Башта

Број : 6.0~5.4 - Е.02.01 - *&7 I3- Z°(9
Бајина '= шта :  1 3, 08. 2019  година

На основ. ' Одлуке финансијског, директора бр. 6.05.4 - Е.02.01 - 444876/1 ;од. 13.08.2019.
године о ; родаји отпадног материјала путем прикупљања понуда Комисија !за спровођење
поступка родаје

Ј

СПЕ ИФ

оглашава
;

ВНИ ПОЗИВ ЗА ДOCTABJbAFbE ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ
ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

КА ИЈА:

партија
Назив отпадног материјала /

опреме
ЈМ

Процењена
количина

Локација складиштења
материјала

отпадног

• 

1 Уље
V ндексни

турбинско отпадно
број 13 01 10

кг 5.000
магацин опасног отпада ХЕ

„Зворник"

2. ље; т анс о мато ско отпа нор Ф р р , д
ндексни број 13 ОЗ 07

кг зо.ооо магацин опасног отпада ХЕ~
„3ворник"

3 Акумг улатор-батерија отпад
I ндексни број 16 06 01

кг 3.000
магацин опасног отпада ХЕ

1
„Електроморава";и „Лимске" ХЕ;

4
Тонери

~lндексни

отпад (поновњени
ост~упак отуђења отпада)

број 08 03 18
кг 100

;
Магацини отпада у ДЛХЕ

;

ПОНУД
ПРИЛО

Е'ДОСТАВlbA ЗА СВКУ ПАРТИЈА ПОЈЕДИНАЧНО НА ОБРАСЦУ КОЈИ ЈЕ У

Услови 3: Учешће:

1. О=ерена копија важеће дозволе за сакупљање, транспорт и третман овог отпада
из і ата од надлежног министарства.

2. ИI и оверене копије важеfiих дозвола за скупљање и транспорт ;овог отпада са
пди писаним уговором са Оператером који има дозволу за складиште;ње или третман
о - врсте отпада '

3. И~з=од из судског или другог регистра, који се односи на регистрацију лица за
об вљање делатности промета отпадног материјала који је предмет лицитације,
из'• ат од надлежног органа државе у којој има седиште.

I i

Понуда и~ наведени докази могу се упутити поштом на адресу ЈП ЕПС Београд, Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ "Бајина Башта", Трг Душана Јерковића бр. 1. са натписом на коверти



~
,

„Понуда 3: отпадне материјале", број Партије , или се лично доставити на писарницУ
ХЕ "БајиН .: Башта".

Уколико с-.конкурише за више партија, потребноје свакУ понудУ ставити У по'себан коверат.
Докази се достављајУ Уз једнУ понудУ,

Недоста~-к наведених доказа Учиниће понудУ потенцијалног купца неприхватљивом.

Рок за до

Понуде к
враfiене .

тављање понуда је 24.09.2019. године, до 12,00 часова. i

е будУ примљене после наведеног рока неће се разматрати и биће'неотворене
~ нУFјачима. I

Јавно отв-рање понуда fie се обавити 24.09.2019. године, У 12,30 часова У сали Управне
зграде Хо "Бајина Башта", ТргДУшана Јерковиfiа бр. 1.

Преузима е предметног отпада вршиfiе се на локацијама наведеним У Спецификацији.

Мерење падних материјала врши се У местУ преузимања. Акумулатор-бате,рија отпад
У ХЕ „Ел кт,роморава" У Овчар Бањи, може се измерити на ваги У магацинУ'У Овчар Бањи,

(због мал. количине). i

Трошкови

Отпадни
; локација '

I
ПонУfјач
и обавез:
закључи

У случајУ
извршиfiе

КУпац се
испостав
целокупа
количино l

КУпац је
започне п

Продаја '
рекламац

1

ПонУFјена
прописа

Контакт

- Д о'

Бајина Б
13.08.20

Утовара и вагања падајУ на терет купца.

атеријали се могУ погледати од 16-24.09.2019. У временУ од 8-14 часова на свим
а. '

оји, понуди најповољнијУ ценУ за ПатријУ за којУ конкурише, прогласиfiе се купцем,
н је да У рокУ од 5 (пет) дана рачунајУFiи од дана стицања законских Услова,
говор о купопродаји.

;
• а два или више Учесника понуди истУ крајњУ ценУ, избор најповољнијег ПонУђача,
се Јавним жребањем измеFјУ тих ПонУfјача. ;

обавезује да У рокУ од 7 (седам) дана од дана потписивања ;овог Уговора и
ања предрачуна, а пре почетка испоруке купљеног отпадног материјала, Уплати
износ излицитиране робе, (излицитирана цена помножена са процењеном

). Приликом Уплате, наведени износ се Умањује за вредност Уплаfiеног депозита.

бавезан да по закључењУ Уговора о купопродаји, по стицањУ законских Услова,
~ еузимање отпадног материјала.

апред наведеног материјала вршиfiе се У виfјеном стањУ без права на
ЈУ•

цена се Увећава за износ ПДВ-а уколико то Законом о ПДВ-У ј није другачије

обе за ближе,
ријана Capиfi,
. ган СикириFi,

шта

информације сУ:

тел. 064 836 28 68
тел. 064 836 28 67



1

• Понуfјач: 
Адреса: ' 
ПИБ:

• Заводни рој и датум Понуде: 

Јп Епс БЕоГFдд
ОГРАНАК ДЛХЕ Бајwна Башта
Трг Душана Јерковиflа број 1

31250 Бајина Башта

ПОНУДА
ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

Редни
број Назив отпадногматеријала

Процењена
количина

1КГ
Цена

~
Вредност
без ПДВ-а

1.

2.

Уље урбинско отпадно
Инде' сни број 13 01 10-
Уље рансформаторско отпадно
Инде сни број 13 03 07' 

5.000

30.000

Изјављује
наведени

о да смо упознати и сагласни са свим условима продаје отпадних материјала који су
Јавном позиву за достављање понуда који је објављен на cajry ЕПС-а 13.08.2019. године.

, I

МП
Одговорно лице Понуfјача

i

i



Понуђач
Адреса:
ПИБ:
Заводни

1
ЈП ЕПС БЕОГРАД

ОГРАНАК ДЛХЕ Бајина Башта
k Трг Душана Јерковиhа број 1

рој и датум Понуде:  31250 Бајина Башта

ПОНУДА
ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

Редни
број Назив отпадног материјала

Процењена
количина

1КГ
Цена gредност

без ПДВ-а

~ Тонdри
Инде

отпад (поновњени поступак отуТјења отпада)
гсни број 08 03 18

100

У КУПн0

Изјављује о;да смо упознати и сагласни са свим условима продаје отпадних материјала који су
наведени Јавном позиву за достављање понуда који је објављен на cajry ЕПС-а 13.08.2019. године.

МП

~

Одговорно лице Понуђача

;

ј

1



1

ЈП ЕПС БЕОГРАД
ОГРАНАК ДЛХЕ Бајина Башта
трг Душана ЈерковиFiа број 1

31250 Бајина Башта
!

ПОНУДА
ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

Редни
број Назив отпадног материјала

Процењена
количина

1КГ

i
Цена
,

В еднострбез ПДВ-а

і Акум~латор-батерија
Индексни

отпад
број 16 06 01'

3.000
'

I УКУпнО 1
~

I I

Изјављујемо да смо упознати и сагласни са свим условима продаје отпадних материјала који су
наведени у Јавном позиву за достављање понуда који је објављен на cajry ЕПС-а 13.08.2019. содине.~

МП

I

Одговорно лице Понуfјача

1


