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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДA ЗА  ПРОДАЈУ ОТПАДНОГ МЕТАЛА ИЗ 

ТОПЛОТНИХ  ПОДСТАНИЦА И ЦЕВОВОДА 

 

ЈКП Енергетика Трстеник, Крсте Босанца 3, 37240 Трстеник, покреће поступак 

прикупљања понуда за продају отпадног метала по спецификацији која је дата у 

конкурсној документацији 

 Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 

услове наведене у  конкурсној документацији.  

 Заинтересовани понуђачи понуду подносе у складу са овим позивом и конкурсном 

документацијом. 

 Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети у 

електронском формату на интернет странице Наручиоца: www.tsenergetika.rs 

 Понуђач  може да поднесе  само једну понуду. 

 Купци су обавезни да доставе понуду за целокупну спецификацију од 7 врста 

секундарних сировина.  

 Цене у понуди дати на паритету магацин продавца, фцо неутоварено, Крсте Босанца 

3, 37240 Трстеник, без ПДВ, који ће се обрачунати по закону. 

 Крајњи рок за подношење понуда је 24.10.2017.године до 12,00 часова. 

 Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворенe. 

 Понуде се подносе у затвореним ковертама (затвореним на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара), са назнаком 

назива и адресе понуђача и назнаком: "ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДНОГ 

МЕТАЛА ИЗ ТОПЛОТНИХ  ПОДСТАНИЦА И ЦЕВОВОДА ", поштом или 

лично на адресу Крсте Босанца 3, 37240 Трстеник - писарница.  

 НАРУЧИЛАЦ (ПРОДАВАЦ) ЋЕ ЧУВАТИ КАО ПОСЛОВНУ ТАЈНУ ИМЕНА 

ПОНУЂАЧА (купаца), КАО И ПОДНЕТЕ ПОНУДЕ, ДО ИСТЕКА РОКА 

ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА. 



 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 

24.10.2017.године, са почетком у 12
15 

часова, у просторијама ЈКП Енергетика 

Трстеник, канцеларија број 5. У поступку отварања понуда могу активно 

учествовати само овлашћени представници понуђача (купца). Представник је дужан 

да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда. 

 Након отварања понуда, Комисија ће извршити преглед достављених понуда, у 

смислу провере испуњености услова који су прописани овим позивом и конкурсном 

документацијом. Комисија ће оцењивати само оне понуде које испуњавају услове 

прописане овим позивом и конкурсном документацијом, остале понуде биће 

одбијене као неприхватљиве. 

 Избор најповољнијег понуђача вршиће се применом критеријума „највиша 

понуђена цена“ ( без ПДВ). 

 Наручилац (продавац) задржава право да у сваком моменту, а најкасније до 

закључења уговора са изабраним понуђачем (купцем), и  без навођења разлога, 

одустане од даљег спровођења овог поступка, без било каквог права понуђача 

(купца) да му због тога надокнади евентуално проузроковану штету или било које 

трошкове учешћа (осим уплаћеног депозита) у поступку по овом Позиву и 

конкурсној документацији.. У наведеном случају, уплаћени депозит ће бити враћен 

у року од 10 дана од дана обавештења о обустави поступка. 

 Након доношења  коначне одлуке о избору, сви учесници у поступку  ће бити 

обавештени о резултатима поступка. 

 За све додатне  информације у вези са овим позивом  можете се обратити  путем 

електронске поште: investicije@tsenergetika.rs или на телефон 037 714 759.   

 

   

     КОМИСИЈА 

  

mailto:investicije@tsenergetika.rs

