
JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
OГPAHAK "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта
трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта

Број : 6.05.4 - Е.02.01 —41498813 - 2018
Бајина Башта : 27.08.2018. годинаЕ

Ha основу Одлуке директора бр. 6.05.4 - Е.02.01 - 41498812 - 2018 од. 23.08.2018. године о продаји
отпадног материјала путем прикупљања понуда Korviucuja aa спровођење поступка лицитације

o rлaшaвa

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАвљАњЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ
МАТЕРИЈАЛА

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Редни
број Назив отпадног материјала

Процењена
количина

/КГ
; Минимална

цена/РСД
Процењена

вредност

1. Челик-отпад З92.846,50 10,94 4.298.277,00

2. Бакар-отпад 950,00 300,00 285.000,00

3. Месинг-отпад 193,20 164,98 31.875,00

4. Графит-отпад 40,00 30,00 1.200,00

5. Метал мешани отпадни (лим,бакар ,ормари) 400,00 60,00 24.000,00

6. Метал мешани отпадни (бели метал,челик) 11.630,00 30,00 348.900,00

7. Метал мешани отпадни (метал,бакар, мотори) 490,00 41,84 20.500,00

8. Метал мешани отпадни (изолација,бакар) 1.300,0 100,00 130.000,00

9. Метал мешани отпадни (челик,динамолим,бакар) 82.870,Oi0 39,99 3.3 14.078,00

10. Метал мешани отпадни (динамолим,бакар) 36.600,Oi0 80,00 2.928.000,00

11. Метал мешани отпадни (прохром,челик) 29.920,0~0 31,05 928.960,00

12. Метал мешани отпадни (челик,бакар) 6.700,00 48,15 322.600,00

13. Метал мешани отпадни (челик,динамолим,бакар,изол.) 31.000,90 60,00 1.860.000,00

14. Метал мешани отпадни
(гвожђе,бакар,месинг,керамика,изол.)

4.358,00 6,80 29.626,56

15. Алуминијум отпадни 15,90 50,00 795,00

16. Гвожђе отпадно 172,10
i

239,57 41.230,75

17. Метал мешани отпадни (челик месинг) 11.055,00 60,94 673.73 1,10

УКУПНО ДЕПОЗИТ 15.238.773,41

ПОНУДА CE ДОСТАвf6А ЗА CBE CTABKE И3 СПЕЦИФИКАЦИЈЕ.
ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ мОРЈУ БИТИ JEДHAKE ИЛИ вЕЋЕ OД мИНИМАЛНИХ ЦEHA И3 ОБРАСЦА CПEЦИФИKAЦИJE
ОБРАЗАЦ ПOHYДE CE MOЖE ПРОНАЋИ HA CAJTY ПРОДАВЦА ИЛИ CE ОБРАТИТИ HA Emil
milutin.simic(a~eps.rs.

Услови за Учешflе:

1. Доказ о уплати депозита у износјг од 1.500.000,00 динара, на жиро рачун број 160-797-13 Интеза банка.

2. Оверена копија важеfiе дозв'oiie за=сакуггљање и транспорт предметног отпада издата од надлежног министарства.
1

3. Извод из судског или другог регистра, који се односи на регистрацију лица за обављање делатности промета
отпадног материјала који је предмет лицитације, издат од надпежног органа државе у којој има седиште.

6.05.4-E.02.01.-414988/3-2018



Понуда и наведени докази могу се упутити поштом на адреоу JП EПC Београд, Огранак "Дринско — Лимске XE "Бајина
Башта", XE „Зворник" 15318 Мали Зворник, Краља Петра 1 бр.40 оа натписом на коверти „Понуда за отпадни материјал" или
се лично доотавити на писарницу XE Зворник.

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

Рок за достављање понуда је 13.09.2018. године, до 11,00 чаоова.

Понуде које буду примљене пооле наведеног рока нене се разматрати и бине неотворене вранене понуђачима.

Јавно отварање понуда he се обавити 13.09.2018. године, у 12,00 часова у „великој" оали управне зграде XE „Зворник" у
Малом Зворнику, ул. Краља Петра I бр.40.

Преузимање отпадних материјала вршиfге се у кругу XE „Зворник" у Малом Зворнику, a мерење у Малом Зворнику — колока
вага AД „Равнаја" Мали Зворник удаљена 2 километра од XE „Зворник. Трошкови утовара и вагања падају на терет купца.

Отпадни материјали се могу погледати од 03.09. - 13.09. у времену од 10-14 чаоова и TOM приликом заинтересовани
понуfјачи могу преузети образац понуде.

Контакт оообе за ближе информације оу Драган Сикирин тen. 064/83-62-867 и Младен Михајловин тeл. 064/83-62-888.

Понуfјач који понуди највену цену, проглаоине се купцем, и обавезан је да у року oд 5 (пет) дана рачунајуни од дана стицања
законских уолова, закључи Уговор 0 купопродаји.

У олучају да два или више учеоника понуди иоту крајњу цену, избор најповољнијег Понуfјача, извршине се Јавним
жребањем измеfју тих ПонуЕјача.

Купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потпиоивања овог уговора и иопоотављања предрачуна, a npe почетка
иопоруке купљеног отпадног материјала, уплати целокупан изнoc излицитиране робе, (излицитирана цена помножена оа
процењеном количином). Приликом уплате, наведени изноо се умањује за вредноот упланеног депозита.

Купац је обавезан да у року од 3 дана од дана уплате, започне преузимање купљеног отпадног материјала и извезе га из
круга XE „Зворник" у макоималном року од 01.12.2018. године.

После преузимања и мерења отпадног материјала, Продавац he Купцу иопоотавити коначан рачун и у завионооти од
његовог износа, у року од 3 (три) дана, извршине се повранај дела више упланених оредстава или додатна уплата иоказане
разлике.

Уколико се уговор не закључи или уплата не изврши у наведеном року Понуђач којије дао највишу цену, губи право на
повранај депозита и Продавац he упутити пиомени позив другоплаоираном Понуђачу да закључи Уговор 0 купопродаји. У
олучају дa и другоплаоирани Понуfјач не закључи Уговор у предвиfјеном року или не изврши уплату у наведеном року
Продавац he поновити поотупак Јавне продаје.

Продавац he до закључења Уговора, задржати депозит Понуђача који је понудио највишу цену a ооталим учеоницима у
надметању депозит се Bpaha y року oд 5 (пет) радних дана од дана отварања понуда.

Продаја напред наведеног мaтepиjалa вршине се у виђеном отању без права нa рекламацију.

Понуђена цена се увенава за износ ПДB-а уколико TO Законом 0 ПДВ-у није другачије пропиоано.

BajuHa Башта
27.09ј2018.


