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Одлуке о отуfјењу опасног отпадног материјала путем прикупљања понуда осле јавног
ai'број: •6.05.4 — Е.02.01. - 444876/2 — 2019 од 13.08.2019. године и Записника~о отварању

ој: 6.05.4 = Е.02.01. - 444876/6 — 2019 од 24.09.2019. године, финансијсји директор
ЛХЕ Зорица Јовановиfl, доноси

ОДЛУКУ
изб • ру најповољније понуде за куповину отпадног материјала у Огранку ДЛХЕ .

Бајина Башта, Партија 2: Уље трансформаторско отпадно 1 I
i

о најповољнија понуда Понуfјача „Optima Forma° d.o.o. Слободана Јованови1іа 4а, 37000'
~ I

по укупно понуf)еној цени од: 300.000,00 (словима: тристотинехиљада) динара без ПДВ-а.~
едност Уговора fie се прецизирати приликом преузимања отпадног материјаr~а на основу
количина установљених мерењем и реализоваfiе се по јединичној цени од 10,0;0 (словима

р р УУ р Ф Р Р У ј У 4т) дv~на а без ПДВ-а по килог ам ља т анс о мато ског отпадног из сво ене пон де.

О БРАЗЛОЖЕFbЕ
1

ЈП ПС Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта је као Продавац, дана 13.08.2019. године
дон о Оі луку о отуђењу опасног отпадног материјала путем прикупљања понуда после јавног
огл шав. ња, Партија 1, према датој спецификацији:

СП ИКА ИЈА:

Рб ' Назив отпадног материјала /
; .опреме

ЈМ Процењена
количина

Локација складиштења
материјала

отпадног '

1•
Уље трансформаторско
отпадно
Индексни број 13 О3 07R

кг 30.000 магацин опасног отпада Х„3ворник"

Укупно: кг 30.000 магацин опасног отпада ХЕI„3ворник°
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~давиа. • •

ист~ка рока за подношење понуда, _тј• до дана 24.09.2019. године до 12:00 часова, на адре.су
~давr,а, примљена је 1 (словигv : једна) понуда, и то: ±
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Ред. ;бр. Назив; Г~онуђача ; Адр@са

„Optima Forma" d.o.o.
Слободана Јовановиfiа 4а, 37000

Крушевац

По і  уде~ које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуfјена цена тих понуда: !

Нема одбијених понуда — поднета понуда је одговарајућа и прихватљива.
1. Понl,уда Понуfјача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о;понуfјачима"

под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, па је
као 'таква оцењена прихватљивом.
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2. Критеријум за доделу уговора одреТјен у Јавном позиву за достављање понуда за куповину
отпадних; материјала гласи: „навиша понуђена цена" за комплетан обим отпадног материјала
за Партију 2. и заснива се на понуfјеној цени као једином критеријуму.

3. С обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, па нема услова за рангирање
понуда применом критеријума за проглашавење Купцем, одреfјеног у Јавном позиву за
достављање понуда за куповину отпадних материјала, Комисија је констатовала да је је највеfiу
цену за куповину понудио: „Optima Forma" d.o.o. Слободана Јовановиfiа 4а, 37000 Крушевац по
укупној цени од 300.000,00 (словима: тристотинехиљада) динара без ПДВ-а, односно по
јединичној цени од 10,00 (словима: десет) динара без ПДВ-а по килограму уља
трансформаторског отпадног.

Напомена: 
Уколико се Уговор не закључи или изабрани Понуi7ач - Купац не изврши уплату у року наведеном у
Јавном позиву за достављање понуда за куповину отпадних материјала број: 6.05.4 — Е.02.01. -
444876/3 — 2019 од 13.08.2019. године Продавац fie поновити поступак јавне продаје.

На основу свега напред наведеног, Комисија Продавца предлаже Финансијском директору Огранка
„Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта да закључи Уговор о продаји предметног отпадног материјала за
Партију 2: Уље ттансформаторско отпадно са Понуђачем: „Optima Forma" d.o.o. Слободана
Јовановиfiа 4а, 37000 Крушевац, чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем 6.05.4 —
Е.02.01. — 444876/5 - 2019 од 24.09.2019. године и евидентирана код понуFјача под бројем: 05/2019
од 24.09.2019. године, оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива, са укупно
понуђеном ценом од: 300.000,00 (словима: тристотинехиљада) динара без ПДВ-а. Укупна вредност
Уговора fie се прецизирати приликом преузимања отпадног материјала на основу стварних количина
установљених мерењем и реализоваfiе се по јединичној цени од 10,00 (словима: десет) динара без
ПДВ-а по килограму уља трансформаторског отпадног из усвојене понуде.
Финансијски директор Огранка „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта прихвата предлог Комисије и, на
основу законског овлашfiења, доноси Одлуку о прихватању понуде наведеног Понуђача и даје
сагласност да се, у складу са законским прописима, закључи Уговор о продаји отпадног материјала
за за Партију 2: Уље трансформаторско отпадно са Понуfјачем: „Optima Forma" d.o.o. Слободана
ЈовановиFiа 4а, 37000 Крушевац, по укупно понуfјеној цени од: 300.000,00 (словима:
тристотинехиљада) динара без ПДВ-а. Укупна вредност Уговора fie се прецизирати приликом
преузимања отпадног материјала на основу стварних количина установљених мерењем и
реализоваfiе се по јединичној цени од 10,00 (словима: десет) динара без ПДВ-а по килограму уља
трансформаторског отпадног из усвојене понуде.
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