
Наш знак:                            
Датум:     16.07.2019. године.

Предмет: Позив за доставу понуде.

На  основу  Одлуке  Надзорног  одбора   бр.  45/19 од  12.07.2019.  године  и  46/19 од
12.07.2019.  године  ЈКП  Водовод-Лесковац  оглaшава  продају  расходованих  основних
средстава, половних путничких и теретних возила и радних машина, и отписаних делова за
теретна возила и радне машине у власништву ЈКП Водовод-Лесковац и то:
 

. .Рб Последњи
регистарски
број

Врста
возила

 Марка возила Година
производње

 Маса празног
возила

  / Радна запремина снага
 мотора

1. LE 087LP теретно FAP 1414 1988 7150 8000/107

2. LE 006TV теретно  75ТАМ 1981 3000 3860/56

3. LE 014UJ теретно  75ТАМ 1980 3000 3860/56

4. LE 053IŠ теретно  75ТАМ 1980 2680 3330/55

5. LE 002DP теретно IVEKO 40-10 1998 2240 2800/76

6. LE 029OF теретно IVEKO 40-10 2002 2240 2800/76

7. LE 080DF путничко  Југо темпо 1998 790 1116/40

8. LE 014YU теретно FAP 1314 1982 5700 8280/107

9. LE AAB83 Радна
машина

Прогрес
крамер

1990 7910 3550/51

Списак резервних делова за теретна возила и радне машине је у прилогу позива.

Позивамо  Вас  да,  уколико  сте  заинтересовани  доставите  понуду  за  куповину
наведених  средстава  и  резервних  делова. Тежина  ће  се  утврдити  након  мерења  на
званичној ваги. У цену урачунати мерење и одвоз до плаца купца.

НАПОМЕНА: При утврђивању понуђене цене узети у обзир трошкове које ће понуђач
имати приликом утовара, евентуалног сечења и превоза наведених средстава. 
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Надметање ће се извршити прикупљањем писаних понуда.

Понуде слати препоручено или лично на адресу ул.Пана Ђукића бр. 14 у затвореним
ковертама до 25.07.2019. године до 12,00 часова. Позив ће бити објављен на огласној табли
ЈКП “Водовод” - Лесковац, на web-sajtu предузећа,  и у 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  25.07.2019.
године у 13,00 часова. 

Критеријум за оцену понуда  је највиша понуђена цена по килограму. 

Наведена  средства  и  резервни  делови  се  продају  у  виђеном  стању  без  права  на
накнадну рекламацију.

Разгледање  расходованих  средстава  и  резервних  делова  који  се  продају  може  се
извршити дана 22.07.2019. године од 10,00 до 14,00 часова, када ће се са заинтересованим
понуђачима договорити технички детаљи, особа за контакт Јовановић Дејан на телефоне
016-282-565 и 282-566.  Расходована средства и отписани резервни делови се налазе на
плацу ЈКП Водовод-а Лесковац, улица Влајкова бр. 197.

Обавеза најповољнијег купца је да изврши  утовар и превоз расходованих средстава,
половних путничких, теретних возила и радних машина и отписаних резервних делова која
се налазе у ул.  Влајкова бр. 197, да их у присуству представника ЈКП Водовод-Лесковац
измери код овлашћеног имаоца ваге  у Лесковцу у року од 5 дана од дана спровођења
поступка,  и  да  изврши  плаћање  у  року  од  3 дана  од  дана  преузимања  расходованих
средстава и резервних делова на текући рачун број 160-7292-25.

Право учешћа у поступку имају сва правна лица која  поседују потребне дозволе за
обављање сакупљања (откупа) и превоза секундарних сировина, електронског отпада као и
потребе дозволе за складиштење истих.

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 в.д. директор                                
                                         

__________________________ ________________________________       
Филиповић Татјана, дипл.екон.                            Станковић М.Бранислав, дипл.инж.ел. 

__________________________
Раонић Миладин, дипл.екон. 
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