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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕ1fТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта ~
Број: 6.05.4 — Е.02.01. - 444868/8 - 2019
Бајина Башта: 02.09.2019. године

На основу Одлуке о отуFјењу отпадног материјала путем прикупљања понуда после јавног
оглашавања број: 6.05.4 —јЕ.02.01. - 444868/2 — 2019 од 13.08.2019. године и Записника о отварању
понуда број: 6.05.4 — Е.02.01. - 444868/7 - 2019 од 28.08.2019. године, финансијски директор Огранка
ДЛХЕ Зорица ЈовановиFi, доноси

ОДЛУКУ о избору најповољније понуде за ПАРТИЈУ 1
откуп секундарних сировина у ХЕ „Бајина Башта": 1. Отпадни каблови, 2. Алуминијум

i отпадни, З. ГвожТје отпадно
i
~

Бира се као најповољнија понуда Понуfјача „BOS" S.U.T.R., Пилица 66, 31250 Бајина Башта по
укупно понуfјеној цени од: 13.194,60 (словима: тринаестхиљадастодеведесетчетири и 1/60) динара
без ПДВ-а, и то: 1. за Отпадне каблове: 840,00 (словима: осамстотиначетрдесет) динара без ПДВ-а,
односно по јединичној цени од 70,00 (словима: седамдесет) динара без ПДВ-а по килограму, 2. за
Алуминијум отпадни: 1.575,00 (словима: хиљадупетстотинаседамдесетпет) динара без ПДВ-а,
односно по јединичној цени од 105,00 (словима: стопет) динара без ПДВ-а по килограму, 3. за
Гвожђе отпадно: 10.779,60 (словима: десетхиљадаседамстотинаседамдесетдевет и 1/60) динара
без ПДВ-а, односно по јединичној цени од 13,00 (словима: тринаест) динара без ПДВ-а по
килограму. Укупна вредност Уговора fie се прецизирати приликом преузимања секундарних
сировина на основу стварних количина установљених мерењем и реализоваfiе се по јединичној цени
од 70,00 (словима: седамдесет) динара без ПДВ-а по килограму за Отпадне каблове, по јединичној
цени од 105,00 (словима: стопет) динара без ПДВ-а по килограму за Алуминијум отпадни и по
јединичној цени од 13,00 (словима: тринаест) динара без ПДВ-а по килограму за ГвожFје отпадно, из
усвојене понуде. i

i
i
i ОБРАЗЛОЖЕF6Е

ЈП ЕПС — Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ „Бајина Башта" је као Продавац, дана
13.08.2019. године донео' Одлуку о продаји секундарних сировина путем прикупљања понуда после
јавног оглашавања, Партија 1, према датој спецификацији, за процењене количине:

~
СПЕЦИФИКАЦИЈА: i

i 

Рб Назив секундарне сировине
~

ЈМ Процењена
количина

Локација складиштења отпадног
материјала

1•
~

Отпадни каблови кг 30.00 магацин отпада ХЕ „Бајина Башта"

2• Отпадни алуминијум Кг 100,00 магацин отпада ХЕ „Бајина Башта"

3•
~

ОТпадн0 гвожГ]е Кг 10,00 магацин отпада ХЕ „Бајина Башта"

Укупно: ј
~

Кг 140,00 магацин отпада ХЕ „Бајина Башта"

Јавни позив за достављање понуда објављен је дана: 13.08.2019. године на Интернет страници
Продавца. ~

~
~
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до истека рока за подношење понуда, тј до дана 28.08.2019. године до 11:00 часова, на адресу
Продавца, примљене су понуде понуђача са следе%им подацима::

Ред. бр. Назив Понуfјача Адреса

~ P.P.P.K.R. „1V11TROVIC" Рача 66, 31250 Бајина Башта

2 „BOS" S.U.T.R. Пилица 66, 31250 Бајина Башта

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуFјена цена тих понуда:
Нема одбијених понуда — поднете понуде су одговарајуће и прихватљиве.

1. Понуде понуђача, које нису одбијене, а евидентиране су у тачки „основни подаци о понуFјачима"
под редним бројем 1. и 2. су благовремене, Наручилац их није одбио због битних недостатака, па
су као такве оцењене прихватљивим.

2. Комисија након прегледа и оцене понуда, прихватљиве понуде рангира применом критеријума
„навиша понуТјена цена" за комплетан обим секундарних сировина за Партију 1. на следеfiи
начин:

Ред. бр. Пону~ач Укупна бруто вредност
секундарних сировина Ранг

1 P.P.P.K.R. „MITROVIC"
Рача 66, 31250 Бајина Башта

11.851,20 2,

2 „BOS" S.U.T.R.
Пилица 66, 31250 Бајина Башта

13.194,60 1.

3. Критеријум.за доделу уговора одређен у Јавном позиву за достављање понуда за куповину
отпадних материјала гласи: „навиша понуђена цена" за комплетан обим секундарних сировина
за Партију 1. и заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму..

4. На основу наведеног Комисија је констатовала да је је највеfiу цену за куповину секундарних
сировина понудио: „BOS" S.U.T.R., Пилица 66, 31250 Бајина Башта по укупној цени од 13.194,60
(словима: тринаестхиљадастодеведесетчетири и 1/60) динара без ПДВ-а, и то: 1. за Отпадне
каблове: 840,00 (словима: осамстотиначетрдесет) динара без ПДВ-а, односно по јединичној
цени од 70,00 (словима: седамдесет) динара без ПДВ-а по килограму, 2. за Алуминијум отпадни:
1.575,00 (словима: хиљадупетстотинаседамдесетпет) динара без ПДВ-а, односно по јединичној
цени од 105,00 (словима: стопет) динара без ПДВ-а по килограму, 3. за Гвожi7е отпадно:
10.779,60 (словима: десетхиљадаседамстотинаседамдесетдевет и 1/60) динара без ПДВ-а,
односно по јединичној цени од 13,00 (словима: тринаест) динара без ПДВ-а по килограму.

Напомена: 
Уколико се Уговор не закључи или изабрани ПонуFјач - Купац не изврши уплату у року наведеном у
Јавном позиву за достављање понуда за откуп секундарних сировина број: 6.05.4 — Е.02.01. -
444868/3 — 2019 од 13.08.2019. године Продавац fie Уговор понудити другорангираном Понуђачу.
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Уколико се Уговор не закл~учи ни са другорангираним Понуђачем или другорангирани ПонуFјач -
Купац не изврши уплату у захтеваном року Продавац he 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 предметних секундарних сировина
за ПАРТИЈУ 1 и то: 1. Отпадни каблови, 2. Алуминијум отпадни, 3. Гвожfје отпадно са Понуђачем:
„BOS" S.U.T.R., Пилица бб; 31250 Бајина Башта, чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем
6.05.4 — Е.02.01. — 444868/6 - 2019 од 28.08.2019. године и евидентирана код понуђача под бројем:
10/19 од 27.084.2019. године, оцењена као благовремена, одговарајуТiа и прихватљива, са укупно
понуђеном ценом од: 13.194,60 (словима: тринаестхиљадастодеведесетчетири и 1/60) динара без
ПДВ-а. Укупна вредност У јовора Fie се прецизирати приликом преузимања отпадног материјала на
основу стварних количинаl установљених мерењем и реализоваFiе се по јединичној цени од 8,00
(словима: осам) динара без ПДВ-а по килограму електро и електронског отпада 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 Понуђача и даје
сагласност да се, у складу са законским прописима, закључи Уговор о прддаји отпадног материјала
за Партију 1: Електро и електронски отпад са Понуi7ачем: „BOS" S.U.T.R., Пилица 66, 31250 Бајина
Башта, чија је понуда износила: 13.194,60 (словима: тринаестхиљадастодеведесетчетири и 1/60)
динара без ПДВ-а за целокупан обим отпадног материјала. Укупна вредност Уговора fle се
прецизирати приликом i преузимања отпадног материјала на основу стварних количина
установљених мерењем и реализоваFiе се по јединичној цени од од 70,00 (словима: седамдесет)
динара без ПДВ-а по килограму за Отпадне каблове, по јединичној цени од 105,00 (словима: стопет)
динара без ПДВ-а по килограму за Алуминијум отпадни и по јединичној цени од 13,00 (словима:
тринаест) динара без ПДВ-а по килограму за Гвожfје отпадно, из усвојене понуде.

сијски директор
ско — Лимске ХЕ"

, дипл.економиста




