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JABHd ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГаАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: ТрГ Душана ЈерковиТiа број 1
31250 Бајина Башта

Бр' ј: 6.05.4 - Е.02.01. - 444876/9 - 2019
Бајина Башта: 25.09.2019. године

ИНТЕРН
1

Н~ основу Одлуке о отуfјењу опасног отпадног материјала путем прикупљања понуда
порле јавноГ оглашавања број: 6.05.4 - Е.02.01. - 444876/2 - 2019 од 13.08.2019. године
и Записника о отварању понуда број: 6.05.4 - Е.02.01. - 444876/6 - 2019 од 24.09.2019.
гојіине, финансијски директор Огранка ДЛХЕ Зорица ЈовановиТi доноси

О;ДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ОТУЋЕI•bA ОПАСНОГ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА,
ПАРТИЈА 3: АКУМУЛАТОР-БАТЕРИЈА ОТПАД

1. ОБУСТАВlbA СЕ Поступак ктуђења опасног отпадног материјала у ОГранку ДЛХЕ
Бајина Башта, Партија 3: Акумулатор-батерија отпад по основу неиспуњења услова
за доделу уговора, јер до истека рока за подношење понуда, тј. до дана 24.09.2019.
године до 12:00 часова, у предметном поступку поднета једна неприхватљива
понуда.

2. Процењена количина отпадног материјала за ПАРТИЈУ 3 износи: 3.000 кило'грама
Акумулатор-батерија отпад. ј

З. Поступак fie бити поново спроведен.

О БРАЗЛОЖЕFbЕ
ЈП ЕПС - Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта је као Продавац, дана 13.08.2019.
године донео Одлуку о отуђењу опасног отпадног материјала путем прикупљања
понуда после јавног оглашавања, Партија 3, према датој спецификацији:

~СПЕЦИФИКАЦИЈА: . '
;

Р6
Назив отпадног материјала /

опреме
ЈМ

Процењена
количина

;i

Локација складиштења отпадног
' гматеријала

Акумулатор-батерија отпад
И,ндексни број 16 06 01 

КГ 3.000
магацин опасног отпа)да ХЕ ;1;

„Електроморава" и „Лиг',ске ХЕ"

Укупно: КГ 3.000
Магацин опасног отпа~да ХЕ

~Електроморава" и „Лип~~ ске ХЕ"

~авни позив за достављање понуда објављен је дана: 13.08.2019. године на Интернет' г
страници Продавца.
До истека рока за подношење понуда, тј до дана 24.09.2019. године до 12:00 часова, на; !
~дресу Продавца; примљена је 1 (словима: једна) понуда, и то: 1

•
Ред бр, Назив ПонцFјача- :

_ ~ _ - -.
Адреса

;, , -

., ОРТО ПОИНТ д.о.о. Чачак Трбушани, Пријевор 66, 31205 Чачак
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~
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуТјена цена тих понуда:

Редни број
(из тачке „основни

подаци о понуFјачима")
Раэлози за одбијање понуде Понуђена цена из

понуде

1
ОРТО ПОИНТ
д.о.о. Чачак
Трбушани,

Пријевор 66, 31205
Чачак

Понуда је неприхватљива из следећег
разлога:

• Достављена је оверена копија важеfiе
дозволе за сакупљање, транспорт, али не
и за третман отпада који је предмет
продаје, издата од надлежног
министарства. Како није достављена
оверена копија важеfiе дозволе за третман
отпада била је потребна оверена копија
важеflих дозвола за сакупљање и
транспорт овог отпада са потписаним
уговором са Оператером који има дозволу
за складиштење или третман отпада који је
предмет продаје коју Понуђач ОРт'О
ПОИНТ д.о.о. Чачак, Трбушани, Пријевор ,
66, 31205 Чачак није доставио, па је
понуда оцењена као неприхватљива.

195.000,00
(словима:

стодеведесетпет
хиљада) динара

без ПДВ-а,
односно по

јединичној цени
од 65,00

(словима:
шездесетпет)

динара без ПДВ-
а по килограму

Предметни поступак јавне набавке се обуставља по основу напред наведеног
неиспуњења услова за доделу уговора.

С обзиром да није прибављена ниједна прихватљива понуда, Комисија предлаже
Финансијском директору Огранка „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта да донесе Одлуку
о обустави Поступка отуђења опасног отпадног материјала, Партија 3:
Акумулатор-батерија отпад.
Финансијски директор Огранка „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта прихвата предлог
Комисије и, на основу законског овлашТiења, доноси Одлуку о обустави поступка
отуТјења опасног отпадног материјала, Партија 3: Акумулатор-батерија отпад.

Предметни поступак се обуставља по основу напред наведеног неиспуњења услова за
доделу уговора.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Финансијски директор
инско - Лимске ХЕ"

дипл.економиста


