
Наш знак:                            
Датум:     06.08.2019. 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  оглашава  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.  087ЛЕ ЛП теретно  1414ФАП 1988 7150 8000/107

2.  006ЛЕ ТВ теретно  75ТАМ 1981 3000 3860/56

3.  014ЛЕ УЈ теретно  75ТАМ 1980 3000 3860/56

4.  053ЛЕ ИШ теретно  75ТАМ 1980 2680 3330/55

5.  002ЛЕ ДП теретно  40-10ИВЕКО 1998 2240 2800/76

6.  029ЛЕ ОФ теретно  40-10ИВЕКО 2002 2240 2800/76

7.  080ЛЕ ДФ путничко  Југо темпо 1998 790 1116/40

8.  014YЛЕ У теретно  1314ФАП 1982 5700 8280/107

9.  83ЛЕ ААБ 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. У цену урачунати утовар и одвоз до плаца купца.
Возила се продају као “отпадна”, индексног броја 16 01 04* из Каталога отпада, без права на
регистрацију. Цена мора бити јединствена за возила и за резервне делове, тежина возила је
дата у табели, (у сабраћајној дозволи за свако возило је тачно уписана тежина возила.),  а
резервни делови ће се измерити на званичној ваги у Лесковцу (трошкове мерења сноси
купац).
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Надметање ће се извршити прикупљањем писаних понуда. Уколико у поступку два
или више понуђача понуде исту цену по килограму, понуђачи који су пунудили највишу цену
по килограму позваће се да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писану,
затворену понуду са увећаном ценом по килограму у односу на претхнодно дату понуду, и те
понуде ће се отворити и утврдити најповољнији понуђач. Уколико понуђачи у року од три
дана не доставе нову понуду,  односно ако доставе нову понуду са истоветном ценом по
килограму избор најповољнијег понуђача извршиће се жребом. 

Понуде слати препоручено или лично на адресу ул.Пана Ђукића бр. 14 у затвореним
ковертама до 15.08.2019. године до 12,00 часова. Позив ће бити објављен на огласној табли
ЈКП  “Водовод”  -  Лесковац,  и  на  wеб-сајту  предузећа.  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 15.08.2019. 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. Предмет понуде понуђача може бити само скуп возила по списку из
позива. Понуде понуђача за поједина возила или групе возила су неисправне и Комисија их
неће разматрати.

Разгледање  отпадних возила  и резервних делова који се продају може се извршити
дана  12.08.2019.  године од 10,00 до 14,00 часова, особа за контакт Јовановић Дејан на
телефоне 016-282-565 и 282-566. Отпадна возила   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  отпадних  возила   и
отписаних резервних делова која се налазе у ул. Влајкова бр. 197,  у року од 5 дана од дана
спровођења поступка, и да изврши плаћање пре  преузимања отпадних возила  и резервних
делова на текући рачун број 160-7292-25.

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. 

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                                
                                         

__________________________ ________________________________       
Ђорђевић Милосав,дипл.правник                            Станковић М.Бранислав, дипл.инж.ел. 

__________________________
Раонић Миладин, дипл.екон. 
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