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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1 ;
31250 Бајина Башта

Број: 6.05.4 - Е.02.01 - 535452/3-2019
Бајина Башта: 03.10.2019. године

На основу Одлуке финансијског директора бр. 6.05.4 - Е.02.01 - 535452/2-2019 од.
02.10.2019. године о продаји отпадног материјала путем прикупљања понуда Комисија за
спровођење поступка продаје

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВlbAFbE ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ
ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

Рб Назив отпадног
опреме

материјала / ЈМ Процењена
количина

Локација складиштења отпадног
материјала

1
Акумулатор-батерија
(поновњени поступак
отпада)
Индексни број 16

отпад
отуFјења

06 01'

кг 3.000 Магацин опасног отпада ХЕ

„Електроморава" и „Лимске" ХЕ

2•
Тонери отпад (поновњени
поступак отуђења отпада)
Индексни број 08 03 18

кг 100 магацини отпада у ДЛХЕ

ПОНУДА СЕ ДОСТАВlbA ЗА СВКУ ПАРТИЈА ПОЈЕДИНАЧНО НА ОБРАСЦУ КОЈИ ЈЕ У
ПРИЛОГУ.

Услови за УчешТiе:

1. Копија важеТiе дозволе за сакупљање, транспорт и третман овог отпада издата од
надлежног министарства.

2. V1ли копије важеFiих дозвола за скупљање и транспорт овог отпада са потписаним
уговором са Оператером који има доэволу за складиштење или третман ове врсте
отпада

3. Иэвод 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 моry се упутити поштом на адресу ЈП ЕПС Београд, Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ "Бајина Башта", Трг Душана ЈерковиFiа бр. 1. са натписом на коверти
„Понуда за отпадне материјале" или се лично доставити на писарницу ХЕ "Бајина Башта".

Недостатак наведених доказа учиниfiе понуду потенцијалног купца неприхватљивом.
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Рок за достављање понуда је 17.10.2019. године, до 12,00 часова.

Понуде које буду примљене после наведеног рока неfiе се разматрати и биfiе неотворене
враТiене понуђачима.

Јавно отварање понуда fie се обавити 17.10.2019. године, у 12,30 часова у сали управне
зграде ХЕ "Бајина Башта", Трг Душана Јерковиfiа бр. 1.

Преузимање предметног отпада вршиfiе се на локацијама наведеним у Спецификацији.

Мерење отпадних материјала врши се у месту преузимања. Акумулатор-батерија отпад
у ХЕ „Електроморава" у Овчар Бањи, може се измерити на ваги у магацину у Овчар Бањи,

(због мале количине).

Трошкови утовара и вагања падају на терет купца.

Отпадни материјали се моry погледати од 09-17.10.2019. у времену од 8-14 часова на свим
локацијама.

Понуђач који понуди најповољнију цену за Патрију за коју конкурише, прогласиflе се купцем,
и обавезан је да у року од 5 (пет) дана рачунајуfiи од дана стицања законских услова,
закључи Уговор о купопродаји.

У случају да два или више учесника понуди исту крајњу цену, избор најповољнијег ПонуFјача,
извршиТiе се Јавним жребањем између тих Понуfјача.

Купац се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања овог уговора и
испостављања предрачуна, а пре почетка испоруке купљеног отпадног материјала, уплати
целокупан износ излицитиране робе, (излицитирана цена помножена са процењеном
количином).

Купац је обавезан да по закључењу Уговора о купопродаји, по стицању законских услова,
започне преузимање отпадног материјала.

Продаја напред наведеног материјала вршиТiе се у виђеном стању без права на
рекламацију.

ПонуРјена цена се увеFiава за износ ПДВ-а уколико то Законом о ПДВ-у није другачије
прописано.

Контакт особе за ближе информације су:

- Маријана Сариfi, тел. 064 836 28 68
- Светозар Леовац, тел. 064 836 24 76

Бајина Башта
03.10.2019.

Председник Комисије

н Симиfi д л. економиста



А,
Пону~јач:
Адреса:
ПИБ:
Заводни број и даryм онуде: 

ЈП ЕПС БЕОГРАД
ОГРАНАК ДЛХЕ Бајина Башта
Трг Душана Јерковиflа број 1

31250 Бајина Башта

ПОНУДА
ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

Редни
број Назив отпадног материјала

Процењена
количина

1КГ
Цена gредност

без ПДВ-а

1 •
Акумулатор-батерија
отуFјења отпада)
Индексни број 16

отпад

06 01'

(поновњени поступак
3.000

У КУПн0

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 03.10.2019. године.

МП
Одговорно лице Понуђача
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Понуђач:
Адреса:
ПИБ:
Заводни број и датум Понуде:

ЈП ЕПС БЕОГРАД
ОГРАНАК ДЛХЕ Бајина Башта
Трг Ду;шана ЈерковиТiа број 1

! 31250 Бајина Башта
i

ПОНУДА
ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

Редни
број Назив отпадног материјала

Процењена
количина

1КГ
Цена ВРедност

без ПДВ-а
~ Тонери отпад (поновњени

Индексни број 08
поступак oryfjeњa отпада)

03 18
100

У КУПн0

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 сајту ЕПС-а 04.10.2019. године.

МП
Одговорно лице Понуђача




