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Одлуке 6р.6.05.4-Е.02.01 - 444868/ -2019 од 13.08.2019. год'ине'о отуfјењу
атеријала путем јавне лицитације, коју је донео финансијски директор Огранка
имске ХЕ" Бајина Башта, Комисија за спровоТјење поступка лицитације

о глаша а

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЛ~АF6Е
И РАСХОДОВАНИХ

адни каблови

процењена количина:
минимална цена

IОНУДА ЗА ОТКУП СЕКУНДАРНИХ'СИРОВИНА
РАДНИХ - ПИСАЋИХ СТОЛОВА '

ПАРТИЈА 1.

ешани инсталациони каблови малог пресека.

минијум отпадни

процењена количина: '
минимална цена: ~
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! I

I

~

12, 00 кг
30,00 дин/кг

15, 00 кг
100,00 дин/кг

адни алуминијум се састоји од демонтираног алуминијумског покривног лима.

3. Гв ~жђе отпадно

0
демонти
ремонта

процењена количина: 829,20 к'г'
минимална цена: 10,00 дин/кг

1
падно гвожђе се састоји од демонтираних челичних покривних лимова,
ане жичане заштитне мреже и другог отпадног гвожi7а које настаје током процеса
одржавања опреме.

Право уч-шfiа на јавном надметању п'утем достављања понуда за Патрију 1. имају сва
правна г1' ца и предузетници који су регистровани за предметну делатност и који пре дана
отварањ. понуда уплате депозит у изно`су од 5.000,00 динара на жиро рачун' број 160-797-13
Банка Ин' еза.

обавезни докази:
- ~ешење Агенције за привредне регистре,

опију важеFiе дозволе за сакупљање, транспорт и третман овог отпада издату од
г министарства.надлежн а

Преузим.
"Електро

ње отпаднјх материјала вршиfiе се у ПеруFiцу а мерење у Бајиној Башти у кругу АД
зградња Бајина Башта".
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1. Ра

; ПАРТИЈА

ходовани радни - писаfiи столови

количина:
минимална цена

2.

13,00 ком
200,00 дин/ком

П afliи и радни столови коришТiени у канцеларијама и погонима, израFјени од
пл!чаi тих материјала и делимично челичних елемената.

1

П : во учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која пре дана
отgарања понуда уплате депозит у износу од 1.000,00 динара,на жиро рачун број 1 60-
79 -13 Банка Интеза.

Отпадни
часова.

Понуде с=
ХЕ Бајин~
На предн~
а на поле

Рок за до ~

Јавно отв
часова у

атеријали и столови се моry погледати 26 и 27 августа у времену од 8-14
нтi кт особа Гбубодраг Јездић! телефон 031/590-950. ;

у затвореним ковертама предају на писарницу ЈП ЕПС Огранак Дринско — Лимске
Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1. Бајина Башта.
іј страни коверте мора стајати „Понуда за Партију 1. или 2. — Отпадни материјали"
ини коверте Назив и контакт телефон Понуђача. ј

тављање понуда је 28.08.2019. године до 11,00 часова.

: рање благовремених понуда обавиfiе се дана 28.08.2019: год. са почетком у 12
правној згради ДЛХЕ у Бајиној Башти, ка~нцеларија број 302.

i
Понуђач могу дати понуду за једну или обе Партије.1

~ ~ I
Понуде Пd•нуFјача који не доставе тражене доказе као и понуде у којима је понуi7ена нижа
цена од =ведене минималне цене, биfiе одбијене као НЕПРИХВАТГ6ИВЕ. ;; f ,

Уговор о упопродаји закључиfiе се са ПонуiЈачем чија Понуда буде најповољнија, односно
понуди н=јве%у вредност за Партију за коју конкурише, у року од 5 (пет) дана по стицању
законских услова.

1 ~

Купац је ебавезан да у року од 15 дана од дана закључења Уговора изврши преузимање
купљеног;отпадног материјала и извезе га из круга ХЕ „Бајина Башта".~
После пр: узимања и мерења отпадног материјала, Продавац fie Купцу испос'тавити коначан
рачун кој , се мора уплатити у року од 7 (седам) дана.

Уколико - уi овор не закључи у предвиТјеном року а разлози су на терет Понуђача, ПонуFјач
који је д-'і највишу цену, губи право на повраflај депозита и Продавац fie у iутити писмени
позив дрц опласираном Понуђачу да закључи Уговор о купопродаји.

Продаја ; апред наведеног материјала вршиће
рекламац ју! ;

Излицит •ана цена се увеfiава за износ ПДВ-а уколико то Законом о ПДВ-у није другачије
прописа о.

Бајина Б та
13.08.201 s.

Э 1 ' 1

се у виi7еном стању без права на i '



ПонуТјач:
Адреса:
ПИБ:
Заводни

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

31250i Бајина Башта

Р6 Наэив отпадног
;
'

материјала

i
Процен~ена

количина
1

Минимална
цена без ПДВ-а

ПонуFјена цена
без ПДВ-а

Вредност без
; ПДВ-а

1• ОтпЈдни~ каблови
~

12 кг 30,00

2• Отпа~дни~алуминијум~ 15 кг 00,00г '

3 Отпадно~ гвожђе 829,20 10,00 ~

; УКУПНО

Изјављуј
су навед

; 13.08.201

1

мо да смо упознати и сагласни са свим условима продаје отпадних материјала који
:ни~ у Јавном позиву за достављање понуда који је објављен нi сајту ЕПС-а
'. године.

1
;  1

МП
Одговорно лице Понуfјача

~ ~ ~



ПонуТјач:
Адреса:
ПИБ:
Заводни 6. ој и датум Понуде:

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2.

ЈП ЕПС БЕОГРАД
ОГРАН!АК ДЛХЕ Бајина Башта
Трг Душана ЈерковиТiа број 1

' 31250 Бајина Башта

Р6 На ив отпадног материјала
;

количина
Минимална

цена без ПДВ-а
ПонуТјена цена

без ПДВ-а
Вредност без

; ПДВ-а

1 Раск~довани
стоr1ови

радни - писаhи 13 ком 200,00
i

У КУПНО
, i

1
Изјављуј ~м0~да см0 упознати и сагласни са свим условима прОдаје отпадних материјала који
су наве•: ни у ЈавнОм пОзиву за достављање понуда кОји је Објављен на сајту ЕПС-а
13.08.20 :. године.

Mf1
ОдговОрно лице Понуђача

i


