Наш знак:
Датум:

16.07.2020. године.

Предмет: Позив за доставу понуде.
На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 25/20 од 05.06.2020. године и Одлуке бр. 2570
од 02.04.2019. године. ЈКП”Водовод”-Лесковац расписује
НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ
путем прикупљања писаних понуда
Ради продаје отписаних расходованих основних средства и отпадних ливено-гвоздених
комада у власништву ЈКП Водовод Лесковац. Позивамо Вас да, уколико сте заинтересовани
доставите понуду за куповину доле наведених средстава.
I Дрвена улазна врата
II Дрвена собна врата

ком. 5
ком. 8

почетна цена
почетна цена

800,00 дин/ком.
400,00 дин/ком.

Понуђена почетна цена је без обрачунатог ПДВ-а и све трошкове око сакупљања,
утовара, превоза и других насталих трошкова падају на терет купца. Сва понуђена средства
и материјал се неће продавати испод почетне цене.
Позивамо Вас да, уколико сте заинтересовани доставите понуду за куповину
наведених отпадних средстава и материјала. Понуђачи могу да поднесу понуде за сваку
категорију посебно. Сва понуђена средства и материјал ће се измерити на званичној ваги у
Лесковцу (трошкове мерења сноси купац).
Право учешћа у поступку имају сва правна лица и предузетници, који су регистровани
за откуп, сакупљање, транспорт, складиштење и третман овакве врсте отпадних добара,
сагласно одредбама Закона о управљању отпадом, која поседују одговарајућа решења и
дозволе издате на њихово име од стране надлежних органа које су обавезни доставити
понуђачу (фотокопије). Купац је обавезан да попуни и потпише Документ о кретању отпада у
складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада.
Надметање ће се извршити прикупљањем писаних понуда. Уколико у поступку два или
више понуђача понуде исту цену по килограму, избор најповољнијег понуђача извршиће се
жребом.
Понуде слати препоручено или лично на адресу ул. Пана Ђукића бр. 14 у затвореним
ковертама са назнаком “откуп отпадног материјала” до 17.07.2020. године до 12,00 часова.
Позив ће бити објављен на огласној табли ЈКП “Водовод” - Лесковац, на wеб-сајту
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предузећа и у штампаним и електронским медијима. Отварање понуда и избор
најповољнијег понуђача ће се извшити у просторијама ЈКП Водовод-Лесковац у ул. Пана
Ђукића бр. 14-сала за састанке на другом спрату дана 17.07.2020.године у 13,00 часова.
Критеријум за оцену понуда је највиша понуђена цена по комаду за сваку категорију
појединачно.
Наведена средства се продају и предају најповољнијем понуђачу као купцу у виђеном
стању без права на накнадну рекламацију.
Отпадна средства и материјал се налазе на плацу ЈКП Водовод-а Лесковац, улица
Влајкова бр. 197.
Обавеза најповољнијег купца је да изврши утовар и превоз отпадних средстава која се
налазе у ул. Влајкова бр. 197, у року од 5 дана од дана спровођења поступка, и да изврши
плаћање пре преузимања отпадних средстава и отпадног материјала на текући рачун број
160-7292-25, a коначна исплата ће се извршити након мерења и испостављања рачуна.
Контакт особе Раонић Миладин, тел. 063-465-652 и Јовановић Дејан, тел. 063-463-928
и тел. 016-215-630 и 016-243-128 или лично у просторијама ЈКП Водовод-а Лесковац.
С` поштовањем.
Обрадили
__________________________
Ђорђевић Милосав, дипл.правник
__________________________
Раонић Миладин, дипл.екон.

в.д. директор
___________________________
Станиша Ристић, дипл.екон.
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