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Број :!6.05.4 - Е.02.01 — 1", , ~ - 2020
Бајина Башта :  о1, ?l190  .2020. године

~ I

На основу Одлуке директора бр. 6.05.4 - Е.02.01 - ___________ - 2020 одО О4. 202~020. године о
продаји~отпадног дрвета путем прикупљања понуда Комисија за спровођење поступка лицитације

; 1 о гл а ш ав а

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВlbAF6E ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНОГ ДРВЕТА
i

СПЕЦИФИКАЦИЈА: 
1 

Редни
број i Назив отпадног материјала

Процењена
кол/иКг на минимална

цена/РСд
Процењена

вредност

1. Отпадно дрво 100.000,00 0,40 40.000,00

ј УКУПНО ДЕПОЗИТ: 40.000,00

ПОНУДА СЕ ДОСТАвl6А ЗА КОМПЛЕТНУ СТАВКУ ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ.
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА МОРА БИТИ ЈЕДНАКА ИЛИ вЕЋА ОД МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ ИЗ ОБРАСЦА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СЕ МОЖЕ ПРОНАЋИ НА САЈТУ ПРОДАВЦА ИЛИ СЕ ОБРАТИТИ НА Emai1
milutin.simic(Шeps.rs.

Услов'и за Учешflе:i
~ 1

1ј Доказ о уплати депозита у износу од 5.000,00 динара, на жиро рачун број 160-797-13 Интеза банка.
;I~

Понуда и наведени доказ могу се упутити поштом на адресу ЈП ЕПС Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ "
Бајина Башта, ХЕ „Зворник" 15318 Мали Зворник, Краља Петра 1 бр.40 са натписом на коверти „Понуда за
отпадно дрво" или лично доставити на писарницу ХЕ Зворник.

Недостатак наведених доказа или непотпуна понуда, учиниtiе понуду потенцијалног купца неприхватљивом.
i

Рок iза достављање понуда је 08.05.2020. године, до 10,00 часова.
I

Понуде које буду примљене после наведеног рока неflе се разматрати и биflе неотворене враflене понуђачима.

Јавно отварање понуда tie се обавити 08.05.2020. године, у 11,00 часова у ,,великој" сали управне зграде ХЕ
„Зворник" у Малом Зворнику, ул. Краља Петра 1 бр.40.

~
Преу зимање отпадног дрвета вршиће се у круry ХЕ „Зворник" у Малом Зворнику, а мерење у Малом Зворнику —
колска вага АД „Равнаја" Мали Зворник удаљена 2 километра од ХЕ „Зворник.
Трошкови утовара и вагања падају на терет купца.

Отпадно дрво се може погледати од 27.04. - 07.05 2020.године у времену од 10-13 часова и том приликом
заиi тересовани понуђачи моry преузети образац понуде.

Контакт особе за ближе информације су Драган Сикирић тел. 064/83-62-867 и Митар Игњатовиfl тел. 064/83-62-
821

Понуђач који понуди највеflу цену, прогласиће се купцем, и обавезан је да у року од 5 (пет) дана рачунајуflи од
дана стицања законских услова, закључи Уговор о купопродаји.





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

Купац се обавезује да у року од 3(три) дана од дана потписивања овог уговора и испостављања предрачуна, а
пре почетка испоруке купљеног отпадног дрвета, уплати целокупан излицитирани износ, (излицитирана цена
помножена са процењеном количином) са ПДВ-ом. Приликом уплате, наведени износ се умањује за вредност
уплаflеног депозита.

Купац је обавезан да у року од 10 дана од дана уплате, започне преузимање купљеног отпадног материјала и
извезе га из круга ХЕ „Зворник" у максималном року до 20.08.2020. године.

После преузимања и мерења отпадног дрвета, Продавац ћe Купцу на крају сваког месеца испоставити рачун за
извучену количину у том месецу а на крају извлачења и коначни рачун, и у зависности од његовог износа, у року
од 3(три) дана, извршиflе се повраћај дела више уплаflених средстава или додатна уплата исказане разлике.

f
Уколико се уговор не закључи или уплата не изврши у наведеном року Понуђач који је дао највишу цену, ryби
право на повраflај депозита и Продавац fle упутити писмени позив другопласираном Понуђачу да закључи
Уговор~ о купопродаји. У случају да и другопласирани Понуђач не закључи Уговор у предвиђеном року или не
изврши уплаry у наведеном року Продавац fle поновити поступак Јавне продаје.

Продавац fle до закључења Уговора, задржати депозит Понуђача који је понудио највишу цену а осталим
учесницима у надметању депозит се враћа у року од 5 (пет) радних дана од дана отварања понуда.

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

~ 1i
Понуђена цена се увеfiава за износ ПДВ-а уколико то Законом о ПДВ-у није другачије прописано.
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