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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТР~ОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта ;
Улица: Трг Душана ЈерковиFiа број 1
31250 Бајина Башта
Број: 6.05.4 - Е.02.01. - 535452/8 - 2019 ;
Бајина Башта: 18.10.2019. roi ине ;

На основу Одлуке о отуђењу опасног отпадног материјала путем прикупљања понуда после јавног
оглашавања број: 6.05.4 - Е~ 02.01. - 535452/2 - 2019 од 02.10.2019. године и Записника о отварању
понуда број: 6.05.4 - Е.02.01. - 535452/6 - 2019 од 17.10.2019. године, финансијски директор
Огранка ДЛХЕ Зорица ЈовановиFi, доноси !

ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде за куповину отпадног материјала: Акумулатор батерија

I отпад у Огранку ДЛХЕ Бајина Башта

Бира се као најповољнија понуда Понуђача: „NEBOS" d.o.o. Sevojno, Првомајска 66, 31000 Ужице
по укупно понуђеној цени од: 216.000,00 (словима: двестотинешеснаестхиљада) динара без ПДВ-а.
Укупна вредност Уговора Tie се прецизирати приликом преузимања отпадног материјала на основу
стварних количина установљених мерењем и реализоваfiе се по јединичној цени од 72,00 (словима:
седамдесетдва) динара без ПДВ-а по килограму Акумулатор батерије отпад из усвојене понуде.

О БРАЗЛОЖЕFbЕ

ЈП ЕПС - Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта је као Продавац, дана 02.10.2019. године
донео Одлуку о отуFјењ,у опасног отпадног материјала путем прикупљања понуда после јавног
оглашавања, према датој спецификацији:

СПЕЦИФИКАЦИЈА: 
i

Назив отпадн ог материјала / материјала /
опреме, .

ЈМ
Процењена
количина

Локација складиштења отпадног
i

материјала,

1
Акумулатор-6атерија отпад
(поновњени iоступак оту~ења
отпада)
Индексни број 16 06 01*

кг 3.000 Магацин опасног отпада ХЕ
„Електроморава" и „Лимске" ХЕ

~

Укупно: I кг 3.000 Магацин опасног отпада ХЕ
„Електроморава" и ,,Лимске" ХЕ

Јавни позив за достављање понуда објављен је дана: 03.10.2019.i године на Интернет страници
Продавца. I
до истека рока за подношење понуда, тј до дана 17.10.2019. године до 12:00 часова, на
Продавца, примљене Ісу; 2(словима: две) понуде, и то:

адресу

Ред. бр. I Назив ПонуFјача ; Адреса

.ј
~
i РТО ПОИНТ д.о.о. Чачак

1

Трбушани, Гlријевор 66, 31205 Чачак

„NEBOS" d.o.o. Sevojno
1

Првомiјска 66, 31000 Ужице

Понуде које су од6ијене, разлози за њихово одбијање и понуFјена цена тих понуда:
1

!
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Нема одбијених понуда — поднете понуде су одговарајуће и прихватљиве.
1. Понуде понуђача, које нису одбијене, а евидентиране су у тачки „основни подаци о понуђачима"

под редним бројем 1. и 2. су благовремене, Продавац их није одбио због битних недостатака,
одговарајуFiе су, не ограничавају, нити условљавају права Продавца или обавезе Купца, па су
као такве оцењене прихватљивим.

2. Комисија након прегледа и стручне оцене понуда, прихватљиве понуде рангира применом
критеријума „навиша понуFјена цена" на следећи начин:

Ред. бр. ПонуFјач Укупно понуђена цена
Ранг

1. • 
ОРТО ПОИНТ д.о.о. Чачак

195.000,00 . 2.

2. „NEBOS" д.о.о. Sevojno 216.000,00 1.

3. Критеријум за доделу уговора одреfјен у Јавном поэиву за достављање понуда за куповину
отпадних материјала гласи: „навиша понуђена цена" за комплетан обим отпадног материјала и
заснива се на понуfјеној цени као једином критеријуму.

4. На основу наведеног Комисија је констатовала да је највеFiу цену за куповину отпадног
материјала понудио: „NEBOS" д.о.о. Sevojno, Првомајска 66, 31000 Ужице по укупној цени од:
216.000,00 (словима: двестотинешеснаестхиљада) динара без ПДВ-а и то: 216.000,00
(словима: двестотинешеснаестхиљада) за акумулатор батерију-отпад, односно по јединичној
цени од 72,00 (словима: оедамдесетдва) динара без ПДВ-а по килограму.

Напомена: 
Уколико се Уговор не закључи или изабрани Понуђач - Купац не изврши уплату у року наведеном у
Јавном позиву за достављање понуда за куповину отпадних материјала број: 6.05.4 — Е.02.01. -
535452/3 — 2019 од 03.10.2019. године Продавац Fie fle Уговор понудити другорангираном ПонуFјачу
ОРТО ПОИНТ д.о.о. Чачак, Трбушани, Пријевор 66, 31205 Чачак, по укупно понуТјеној цени од:
195.000,00 (словима: стодеведесетпетхиљада) за акумулатор батерију-отпад, односно по јединичној
цени од 65,00 (словима: шездесетпет) динара без ПДВ-а по килограму. Уколико ни другорангирани
Понуђач не закључи Уговор у предвиfјеном року или не изврши исплату у предвиђеном року,
Продавац Tie 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
Акумулатор батерију отпад са Понуfјачем: „NEBOS" д.о.о. Sevojno, Првомајска 66, 31000 Ужице,
чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем 6.05.4 — Е.02.01. — 535452/5 - 2019 од 15.10.2019.
године и евидентирана код понуfјача под бројем: 191/19 од 10.10.2019. године, оцењена као
благовремена, одговарајуFiа и прихватљива, са укупно понуђеном ценом од: 216.000,00 (словима:
двестотинешеснаестхиљада) 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 72,00 (словима: седамдесетдва) динара без ПДВ-а по
килограму Акумулатор батерије отпад из усвојене понуде.
Финансијски директор Огранка „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта прихвата предлог Комисије и, на
основу законског овлашhења, доноси Одлуку о прихватању понуде наведеног Понуfјача и даје
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сагласност да се, у складу са законским прописима, закључи Уговор о продаји отпадног материјала
за Акумулатор батерију отпад I са Понуђачем: „NEBOS" d.o.o. Sevojno, Првомајска 66, 31000 Ужице,
по укупно понуђеној цени од: 21б.000,00 (словима: двестотинешеснаестхиљада) 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 72,00 (словима:
седамдесетдва) динара без ПДВ-а по килограму Акумулатор батерије отпад из усвојене понуде.
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