1. ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЛИЦИТАЦИЈЕ
Сврха Документације је да дефинише правила и процедуре које се примењују у процесу
јавне продаје – лицитације отпада. Наведени отпад је власништво ПД „Хидроелектране
Ђердап“ д.о.о. Кладово, 19320 Кладово, Трг краља Петра 1, матични број 07715226,
ПИБ 100695213 (у даљем тексту: „ХЕ Ђердап“). Правни основ за стицање власништва
над добрима ће представљати Уговор о продаји отпада који ће потписати стране
уговорнице.
„ХЕ Ђердап“ позива сва заинтересована физичка и правна лица, која испуњавају услове
за учешће у поступку лицитације, предвиђене у тачки 3. Продајне документације, да
поднесу пријаву за учешће у поступку лицитације (прилог бр. 1).
Предмет лицитације ближе је одређен у тачки 2. Продајне документације.
Пријаве за лицитацију се примају до 25.05.2015. године до 10.00 часова.
Пријаве поднети, поштом или донети лично, у запечаћеној коверти на адресу:
ПД „ХЕ Ђердап“ доо Кладово
Трг краља Петра 1
19320 Кладово
са назнаком: „Пријава за учешће на јавној продаји-лицитацији отпада, јавни позив
бр._______________________.
Уз пријаву потенцијални купац је дужан да достави доказе о испуњености услова
за учешће у поступку лицитације тражене у тачки 3. Продајне документације.
Неблаговремене пријаве ће неотворене бити враћене пошиљаоцу.
У процесу лицитације није могућа продаја добара за износ нижи од назначене
минималне продајне цене. Купац купљена добра плаћа у динарима у складу са
Уговором који је саставни део Продајне документације (прилог бр. 2).
Продавац може одлучити да откаже лицитацију. Учесници немају право на повраћај
трошкова које су имали током припреме и учествовања у процесу јавне лицитације
са тим што имају право на повраћај депозита.
Потенцијални купци могу да разгледају отпад сваког радног дана, рачунајући од дана
објављивања јавног позива па до дана одређеног као рок за подношење пријаве за
учешће на лицитацији, у времену од 08.00 -12.00 часова.
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2. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Предмет продаје – лицитације је отпад који је генерисан у „ХЕ Ђердап“. Процењене
количине по врстама отпада дате су у Табели 1, док ће се тачна количина утврдити
непосредним мерењем, при преузимању отпада.
Наведени отпад се продаје по следећим партијама (ЛОТ-овима):
ЛОТ 1:
Минерална нехлорована хидраулична уља (отпадно хидраулично уље) индексног
броја 13 01 10, у процењеној количини од 3,7 тона са почетном ценом (без ПДВ-a) од
22,00 динара по килограму. Процењена вредност 81.400,00 динара. Лицитациони корак је
1 динар.
ЛОТ 2.
Остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање (отпадно компресорско уље)
индексног броја 13 02 08, у процењеној количини од 0,5 тона са почетном ценом (без
ПДВ-a) од 22,00 динара по килограму. Процењена вредност 11.000,00 динара.
Лицитациони корак је 1 динар.
ЛОТ 3.
Остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање (отпадна турбинска уља)
индексног броја 13 02 08, у процењеној количини од 1 тонe са почетном ценом (без ПДВa) од 22,00 динара по килограму. Процењена вредност 22.000,00 динара. Лицитациони
корак је 1 динар.
ЛОТ 4.
Остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање (отпадно моторно уље)
индексног броја 13 02 08, у процењеној количини од 2,9 тоне са почетном ценом (без
ПДВ-a) од 22,00 динара по килограму. Процењена вредност 63.800,00 динара.
Лицитациони корак је 1 динар.
ЛОТ 5
Минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте (отпадно
трансформаторско уље) индексног броја 13 03 07, у процењеној количини од 7,1 тона са
почетном ценом (без ПДВ-а) од 25,00 динара по килограму. Процењена вредност
177.500,00 динара. Лицитациони корак је 1 динар.
ЛОТ 6.
Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним
супстанцама - Метална отпадна амбалажа (бурад запремине 200 литара) од уља
минералног порекла, контаминирана опасним супстанцама индексног броја 15 01 10,
у процењеној количини од 600 комада са почетном ценом (без ПДВ-а) од 300,00 динара
по комаду. Процењена вредност 180.000,00 динара. Лицитациони корак је 2 динара.
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ЛОТ 7.
Потрошене гуме (отпадне ауто и дихт гуме, различитих величина и пресека) индексног
броја 16 01 03, у процењеној количини од 20,3 тоне са почетном ценом (без ПДВ-a) од 1
динар по килограму. Процењена вредност 20.300,00 динара. Лицитациони корак је 0,2
динара.
ЛОТ 8.
Гвожђе и челик индексног броја 17 04 05:
- Позиција 1: Отпадно гвожђе и челик, различитог квалитета и дебљине у
процењеној количини од 157,9 тона са почетном ценом (без ПДВ-a) од 24,00
динара по килограму. Процењена вредност 3.789.600,00 динара. Лицитациони
корак је 0.5 динара.
- Позиција 2: Челичне сајле у процењеној количини од 0,7 тона са почетном ценом
(без ПДВ-a) од 20,00 динара по килограму. Процењена вредност 14.000,00 динара.
Лицитациони корак је 0.5 динара.
- Позиција 3: Метална струготина настала машинском обрадом обојених метала
(челик, месинг и др.) у процењеној количини од 2,9 тона са почетном ценом (без
ПДВ-a) од 1,00 динара по килограму. Процењена вредност 2.900,00 динара.
Лицитациони корак је 0,1 динара.
- Позиција 4: Алат од челика, отпадни материјал у процењеној количини од 0,9 тона
са почетном ценом (без ПДВ-a) од 25,00 динара по килограму. Процењена
вредност 22.500,00 динара. Лицитациони корак је 0.5 динара.
ЛОТ 9.
Гвожђе и челик (лопатице радног кола) индексног броја 17 04 05, у процењеној
количини од 200 тона са почетном ценом (без ПДВ-a) од 25,00 динара по килограму.
Процењена вредност 5.000.000,00 динара. Лицитациони корак је 0.5 динара.
ЛОТ 10.
Мешани метали (челични лим – отпадни, разних дебљина (од трафоа, ормана, кућишта
и др. расходоване опреме)) индексног броја 17 04 07, у процењеној количини од 19,6
тона са почетном ценом (без ПДВ-a) од 16,00 динара по килограму. Процењена вредност
313.600,00 динара. Лицитациони корак је 2 динара.
ЛОТ 11.
Бакар, бронза, месинг индексног броја 17 04 01
- Позиција 1: Отпадни месинг у процењеној количини од 0,246 тона са почетном
ценом (без ПДВ-a) од 330,00 динара по килограму. Процењена вредност 81.800,00
динара. Лицитациони корак је 3 динара.
- Позиција 2: Отпадна бронза у процењеној количини од 0,3 тоне са почетном
ценом (без ПДВ-a) од 380,00 динара по килограму. Процењена вредност
114.000,00 динара. Лицитациони корак је 3 динара.
- Позиција 3: Издвојени бакар од електричне и друге опреме, у чистом стању у
процењеној количини од 3,1 тоне са почетном ценом (без ПДВ-a) од 500,00
динара по килограму. Процењена вредност 1.550.000,00 динара. Лицитациони
корак је 5 динара.
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ЛОТ 12.
Обојени метали (издвојени алуминијум, у чистом стању) индексног броја 19 12 03, у
процењеној количини од 7 тона са почетном ценом (без ПДВ-a) од 130,00 динара по
килограму. Процењена вредност 910.000,00 динара. Лицитациони корак је 2 динара.
ЛОТ 13.
Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 (отпадни бакарни ТТ и енергетски
каблови, са гуменим и ПВЦ плаштом) индексног броја 17 04 11, у процењеној количини
од 12,6 тона са почетном ценом (без ПДВ-a) од 210,00 динара по килограму. Процењена
вредност 2.646.000,00 динара. Лицитациони корак је 2 динара.
ЛОТ 14.
Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 (отпадни алуминијумски ТТ и
енергетски каблови, са гуменим и ПВЦ плаштом) индексног броја 17 04 11, у процењеној
количини од 1,4 тоне са почетном ценом (без ПДВ-a) од 110,00 динара по килограму.
Процењена вредност 154.000,00 динара. Лицитациони корак је 2 динара.
ЛОТ 15.
Батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране
батерије и акумулатори који садрже ове батерије (отпадни оловни акумулатори и
батерије) индексног броја 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, у процењеној количини од 5,2 тоне
са почетном ценом (без ПДВ-a) од 55,00 динара по килограму. Процењена вредност
286.000,00 динара. Лицитациони корак је 1 динар.
ЛОТ 16.
Одбачена опрема којa садржи опасне компоненте другачијe од оне наведене у 16
02 09 до 16 02 12 индексног броја 16 02 13:
- Позиција 1: Мешан електрични и електронски отпад који садржи опасне
компоненте, у процењеној количини од 80,7 тона са почетном ценом (без ПДВ-a)
од 30,00 динара по килограму. Процењена вредност 2.421.000,00 динара.
Лицитациони корак је 0.5 динара.
- Позиција 2: Флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу (отпадне флуо
светиљке настале заменом) индексног броја 20 01 21, у процењеној количини од
1,17 тона са почетном ценом (без ПДВ-а) 1,00 динар по килограму. Процењена
вредност 1.170,00 динара. Лицитациони корак је 0,1 динара.
ЛОТ 17.
Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21 и
20 01 23 који садржи опасне компоненте (отпадни трансформатори у комаду, са око
20% бакра у свом саставу) индексног броја 20 01 35, у процењеној количини од 20 тона
са почетном ценом (без ПДВ-а) 110,00 динара по килограму. Процењена вредност
2.200.000,00 динара. Лицитациони корак је 2 динара.
ЛОТ 18.
Отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17 (отпадне тонер
касете и oтпадни кертриџи) индексног броја 08 03 18 и 20 01 36 , у процењеној количини
од 0,45 тона са почетном ценом (без ПДВ-а) 1,00 динар по килограму. Процењена
вредност 450,00 динара. Лицитациони корак је 0,1 динара.
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ЛОТ 19.
Изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03 (отпадна
минерална вуна издвојена из демонтираних грађевинских објеката) индексног броја 17
06 04, у процењеној количини од 2 тоне са почетном ценом (без ПДВ-а) 1,00 динар по
килограму. Процењена вредност 2.000,00 динара. Лицитациони корак је 0,1 динар.
ЛОТ 20.
Пластика (отпадна пластика) индексног броја 16 01 19, у процењеној количини од 1,9
тона са почетном ценом (без ПДВ-а) 1,00 динар по килограму. Процењена вредност
1.900,00 динара. Лицитациони корак је 0,1 динар.
ЛОТ 21.
Стакло (чврсто, расходовано стакло из процеса рада) индексног броја 20 01 02, у
процењеној количини од 4,6 тона са почетном ценом (без ПДВ-а) 1,00 динар по
килограму. Процењена вредност 4.600,00 динара. Лицитациони корак је 0,1 динар.
ЛОТ 22.
Папир и картон (папир отпадни) индексног броја 20 01 01, у процењеној количини од 4,4
тоне са почетном ценом (без ПДВ-а) 2,00 динара по килограму. Процењена вредност
8.800,00 динара. Лицитациони корак је 0,1 динар.
ЛОТ 23.
Дрво (отпадно дрво настало раскивањем дрвене амбалаже, расходованог намештаја,
плоче од иверице и др.) индексног броја 17 02 01, у процењеној количини од 10,5 тона са
почетном ценом (без ПДВ-а) 1,00 динар по килограму. Процењена вредност 10.500,00
динара. Лицитациони корак је 0,1 динар.
ЛОТ 24.
Бакар и челични лим (полови ротора 164 комада, укупне тежине 209.920 kg (6.560 kg
бакра и 203.360 kg челичног лима)). Материјал се преузима у комплету без одвајања,
индексног броја 17 04 01 и 17 04 07, у процењеној количини од 209,92 тоне са почетном
ценом (без ПДВ-а) 5.084.000,00 динара за сву количину (за свих 164 комада).
Лицитациони корак је 10.000,00 динара.
ЛОТ 25.
Алуминијум и гвожђе (генераторски хладњаци са алуминијумом 4 комада укупне
тежине 2.960 kg (320 kg алуминијума и 2.640 kg гвожђа). Материјал се преузима у
комплету без одвајања, индексног броја 19 12 03 и 17 04 05, у процењеној количини од
2,96 тона са са почетном ценом (без ПДВ-а) 326.400,00 динара за сву количину (за сва 4
комада). Лицитациони корак је 5.000,00 динара.
ЛОТ 26.
Бакар и гвожђе (генераторски хладњаци са бакром 31 комад укупне тежине 31.930 kg
(6.200 kg бакра и 25.730 kg гвожђа). Материјал се преузима у комплету без одвајања)
индексног броја 17 04 01 и 17 04 05, у процењеној количини од 31,93 тоне са почетном
ценом (без ПДВ-а) 2.994.600,00 динара за сву количину (за свих 31). Лицитациони корак
је 5.000,00 динара.
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ЛОТ 27.
Отпадна пластична амбалажа (отпадна пластична амбалажа са депоније плутајућег
отпада) индексног броја 15 01 02, у процењеној количини од 2,00 тоне са почетном ценом
(без ПДВ-а) 1 динар по килограму. Лицитациони корак је 0,1 динар.
Отпад се налази на локацијама ХЕ „Ђердап 1“ Кладово, ХЕ „Ђердап 2“ Неготин,
„Власинске ХЕ“ Сурдулица и ХЕ „Пирот“ Пирот и преузима се средствима,
механизацијом и радном снагом Купца.
Купац је у обавези да преузме сву количину по лоту за који излицитира највећу цену, на
свим локацијама „ХЕ Ђердап“ доо Кладово. Отпад се продаје у виђеном и затеченом
стању, без права купца на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и
осталих карактеристика отпада. При сваком преузимању отпада вршиће се мерење ради
утврђивања тачне количине, трошкове мерења сноси купац отпада. ПД „ХЕ Ђердап“
поседује Извештаје издате од акредитоване лабораторије о испитивању отпада.
По преузимању отпада купац-транспортер је у обавези да попуни и потпише прописани
документ о кретању отпада. Транспортер отпада такође мора да испуњава законом
прописане услове, односно да поседује решење надлежног министарства за транспорт
одређених врста отпада, а за транспорт опасног отпада и одговарајуће лиценце за
транспортна средства и лица која управљају њима.
Лотови 8, 11 и 16 имају више позиција. Свака позиција се лицитира одвојено с' тим што
лице које жели да лицитира за наведени лот мора учествује у лицитацији за све позиције
као и да изврши уплату депозита за све позиције из наведеног лота (свака позиција
посебна уплатница).
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЛИЦИТАЦИЈЕ
На усменом јавном надметању имају право да учествују сва физичка и правна лица која:
1. су регистрована за делатност сакупљања и третмана одређене врсте отпада и која за
то поседују важећа решења издата од страна надлежног органа у складу са Законом
о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010). У дозволи мора бити
наведен индексни број отпада који одговара индексном броју отпада за чију се
лицитацију пријављује.
2. уплате на име депозита 30% (тридесет процената) од укупне процењене почетне
вредности лота за који желе да лицитирају. Доказ о уплати депозита доставља се уз
пријаву за учешће у поступку лицитације. Све пријаве које као прилог немају доказ о
уплати депозита биће одбијене као неуредне. Уплата депозита се врши на рачун „ХЕ
Ђердап“, отворен код Комерцијалне банке, бр. 205-19592-94. Депозит положен пре
лицитације је саставни део уговорене цене. Остатак уговорене цене се плаћа у
складу са уговором (прилог бр. 2). Учеснику на лицитацији који не понуди највишу
цену депозит се враћа у року од пет дана по завршетку лицитације. Учесник на
лицитацији који излицитира највишу цену за понуђену количину отпада а затим
одустане од закључења уговора губи право на повраћај депозита. Рок за
потписивање уговора износи седам радних дана по примљеном позиву за
потписивање истог.
3. На лицитацији не могу учествовати правна и физичка лица која имају неизмирене
доспеле обавезе према „ХЕ Ђердап“. У случају да дужник ипак поднесе пријаву за
учествовање на предметној лицитацији, таква пријава ће бити одбијена као
недозвољена.
Особа за контакт: Игор Пакаловић, тел. 019/811-162, факс 019/801-650, сваким радним
даном од 8,00 до 12,00 сати.
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4. ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ
Продавац је својом одлуком формирао Комисију за продају индустријског отпада, а која
ће бити задужена да исправно, у складу са овим Документом, спроведе процес
јавне лицитације.
Пријаву за учешће у поступку лицитације, са прилозима, потенцијални купци су дужни да
доставе до 25.05.2015. године до 10.00 часова.
Потенцијални купци који су поднели благовремену и исправну Пријаву биће обавештени
путем е-mail да им је одобрено учешће у поступку лицитације најкасније до
27.05.2015.године.
Потенцијални купци чије су пријаве одбијене или одбачене биће обавештени путем еmail, најкасније до 27.05.2015.године.
Одлука комисије је коначна.
Сви потенцијални купци којима је одобрено учешће у поступку лицитације дужни су да се
региструју, Регистрација учесника лицитације ће се вршити у седишту Продавца,
управна зграда „ХЕ Ђердап“, Трг краља Петра бр. 1 у Кладову, до 10.00 часова, на дан
лицитације, 29.05.2015. године.
Лицитација почиње 29.05.2015. године у 10.30 часова.
Поступак регистрације учесника на лицитацији обавља Комисија. Регистација обухвата:
1. Проверу идентитета подносиоца Пријаве за учешће или његовог пуномоћника.
2. Проверу веродостојности овлашћења за пуномоћника, ако га има.
3. Издавање нумеричке лицитационе картице.
Заинтересовани потенцијални купац чија је Пријава за учешће одобрена губи право на
положен депозит ако:
се не региструју за учешће на лицитацији;
нико од учесника не прихвати почетну цену;
ако буде проглашен купцем а одбије да закључи уговор или не уплати
купопродајну цену у прописаним роковима по прописаној процедури.
У време које је одређено као време почетка лицитације овлашћено лице Продавца за
вођење лицитације отвара процес јавне лицитације и:
1. Оглашава предмет лицитације
2. Оглашава почетну цену посебно за сваки Лот и објашњава поступак спровођења
јавне лицитације.
3. Позива учеснике да траже разјашњење ако има нејасноћа везаних за било који део
процеса јавне лицитације.
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Ток лицитације
Процес јавне лицитације се одвија на следећи начин:
-

Ако је само једно лице стекло статус Учесника на лицитацији за одређени лот, то
лице се позива да прихвати почетну цену подизањем лицитационе картице. Ако
исто лице прихвати почетну цену на нивоу надметања проглашава се Купцем, а
почетна цена на лицитацији је продајна цена, а ако не прихвати почетну цену,
исто лице губи право на депозит а лицитација се проглашава неуспелом.

-

Уколико је више од једног лица стекло статус Учесника на лицитацији за
одређени лот, продавац оглашава почетну цену, утврђује свако наредно увећање
цене и позива Учеснике да истакну понуду подизањем лицитационе картице. Ако
нико од Учесника лицитације ни после трећег позива продавца не прихвати
почетну цену - јавна лицитација се проглашава неуспелом, а сви учесници губе
право на враћање депозита.

-

Ако постоји понуда на нивоу почетне цене, продавац утврђује нову цену,
спроводећи увећање цене за утврђени лицитациони корак за сваку појединачну
врсту отпада из лота за који је дата почетна цена и позива Учеснике да истакну
понуду на нивоу тако новоутврђене цене. Утврђивање нове цене понавља се док
Учесници дају понуде на новоутврђене цене. Уколико после другог позива
продавца није истакнута понуда на последњу утврђену цену, продавац упућује
учесницима последњи позив за истицање понуде. Када ни после трећег позива
продавца није истакнута понуда, продавац означава надметање завршеним, а
Купцем проглашава Учесника који је први понудио највишу цену.

Одржавање реда
Продавац је овлашћен да предузме мере у циљу обезбеђења несметаног тока одвијања
надметања. За ометање тока надметања продавац јавно опомиње Учесника и
упозорава Учеснике о мерама које ће се употребити ако се ометање настави.
Ако Учесник и после опомене омета ток лицитације, продавац му изриче меру
удаљења, која се извршава добровољно или је извршавају овлашћена лица
Продавца, задужена за одржање реда на лицитацији.
Учесник својим понашањем омета ток поступка лицитације ако :
- Истиче понуде супротно правилима
- Омета рад Комисије продавца на било који други начин.
Записник
О почетку, току и завршетку јавне лицитације саставља се Записник
лицитацији који садржи:

о јавној

- Место и време одржавања лицитације;
- Презиме и име чланова Комисије;
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-

Списак Учесника;
Почетну цену;
Коначну продајну цену постигнуту у надметању и податке о Купцу;
Три последње истакнуте понуде ако их је било;
Изречене мере преме Учесницима и присутним лицима;
Приговоре учесника ако их је било;
Остале податке од значаја за рад комисије.
Време завршетка лицитације;

Записник се сачињава после извршене лицитације, истог дана. Записник потписују:
чланови комисије и сви учесници у поступку лицитације.
Закључење Уговора
После проглашења Купца, потписивања Записника о току лицитације и
закључивања
Уговора о продаји отпада – Купац исплаћује износ у складу са Уговором закљученим са
Продавцем. Купац који не потпише Записник или не изврши плаћање у предвиђеном
року, губи својство Купца, као и право на враћање депозита.
Ако Купац не потпише Записник или не изврши плаћање у року од 8 (осам) дана од
одржавања јавне лицитације, а било је и других истакнутих понуда са истом ценом,
Уговор о продаји закључује се са Учесником који је истакао други по реду исту цену као
и победник лицитације. Уколико ни тај Учесник не потпише Записник, или не потпише
Уговор о продаји, или не изврши плаћање у року од 8 (осам) дана од позива за потпис
Уговора о продаји и он губи својство Купца.
Ако проглашени Купац не потпише Записник, или не потпише Уговор о продаји, или не
изврши плаћање у року од 8 (осам) дана од одржавања јавне лицитације, а није било
других истакнутих понуда, лицитација се проглашава неуспелом.
Ако Учесник који је истакао другу највишу понуду одбије да закључи Уговор или не
изврши плаћање у предвиђеном року, лицитација се проглашава неуспелом.
Депозит Купца се урачунава у продајну цену. На уплаћени депозит не обрачунава се
камата. Учесницима који нису стекли право Купца, враћа се депозит у року од 5 (пет)
дана од дана одржавања лицитације.
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5. ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЛИЦИТАЦИЈЕ
Пријава за учешће мора бити потписана од стране овлашћеног представника
потенцијалног учесника на лицитацији (у случају да је потенцијални учесник
Конзорцијум – удружење потенцијалних учесника који одлучују да представе заједничку
понуду – Пријава за учешће мора бити потписана од стране овлашћеног представника
Конзорцијума) и треба да садржи следеће податке:
1. Пријаву за учешће( прилог број 1).
2. Доказ о испуњености услова за учешће у поступку лицитације како је тражено у
тачки 3. Продајне документације.
3. У случају Конзорцијума документ од сваког члана Конзорцијума којим се наводи
да је овлашћени представник Конзорцијума прописно овлашћен да заступа
остале чланове Конзорцијума у предложеној продаји.
4. Број рачуна за случај враћања депозита.
Потенцијални учесници су обавезни да користе модел Пријаве за учешће који је дат у
овом Документу и не смеју правити никакве измене у моделу Пријаве, у супротном
пријава ће бити одбијена.
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6. ПРИЛОЗИ
1. Пријава за учешће на јавној продаји-лицитацији индустријског
отпада;
2. Модел уговора;
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(прилог бр. 1)
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ ПРОДАЈИЛИЦИТАЦИЈИ ИНДУСТРИЈСКОГ ОТПАДА
ГЕНЕРИСАНОГ У ПД „ХЕ ЂЕРДАП“ доо КЛАДОВО
ЈАВНИ ПОЗИВ БР.______________
(Назив подносиоца пријаве)
Овим потврђујем намеру за учешће на јавној продаји – лицитацији за куповину
предметног отпада, власништво Привредног друштво „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о.
Кладово (Продавац).
Подношењем пријаве потврђујем да сам упознат и да прихватам сва правила која се
односе на јавну продају – лицитацију, а која су ми предочена у Документацији за
лицитацију (Продајна документација Продавца).
Прихватамо да се депозит за учешће на јавној продаји – лицитацији враћа у року од 5
(пет) дана након одржане јавне лицитације.
Подаци о подносиоцу пријаве:
Број пријаве (заводни број подносиоца пријаве) ____________________________
Матични број:__________________; ПИБ:__________________________________
Седиште подносиоца пријаве:
Име и презиме одговорног лица подносиоца пријаве:
Контакт особа:
Број телефона:
Број рачуна за враћање депозита:
Е-mail:_______________________________________________________________
Уз пријаву за учешће на јавној продаји-лицитацији, подноси се и документација:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
којом доказујемо испуњеност услова за учешће у поступку лицитације а како је тражено
тачком 3. Продајне документације.
Датум:_________
Место:

М.П.

потпис
___
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(прилог бр. 2)
Модел уговора је исти за све лотове и мењаће се у зависности од лота
Привредно друштво „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП“, д.о.о. Кладово, Трг Краља Петра
бр.1, (матични број: 07715226; ПИБ: 100695213), кога заступа директор Горан Кнежевић,
дипл. економиста, (у даљем тексту: Продавац), с једне стране,
и
_______________________________________________, матични број: ___________, ПИБ:
_________________, кога заступа _____________________________, (у даљем тексту:
Купац), сa друге стране.
закључују:
УГОВОР
o продаји _____________________,индексног броја _____, лот ___

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Продавац се обавезује да у својину купцу пренесе _____________ настало делатношћу
Продаваца, у количини од ____________ (± 10%) а купац се обавезује да наведени отпад
преузме у року одређеном овим уговором као и да исплати цену за преузети отпад.
Тачне количине отпада биће одређене мерењем приликом сваког преузимања, трошкове
мерења, превоза и осигурања сноси Купац.
Отпад се предаје у виђеном стању, без права на рекламацију.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена цена за ______________________, из члана 1. овог Уговора, износи:
_________________________ динара/килограму или комаду
(и словима: ___________________________________________ динара/килограму или
комаду).
Укупно уговорена цена за процењену количину је___________________________динара.
Цена по килограму је непроменљива.
15

Ценом, из става 1. овог члана, није обухваћен порез на додату вредност.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уз већ уплаћен депозит дат ради учествовања у поступку продаје јавним надметањем,
Купац је дужан да у року од 8 дана од дана закључења овог уговора пре почетка
преузимања отпада, на текући рачун Продавца бр. 205-19592-94, код Комерцијалне банке
изврши, по издатом авансном рачуну од Продавца, уплату бескаматног аванса у висини
разлике до 80% од вредности укупно процењене количине из члана 1 . овог Уговора, што
износи
_________________________ динара
и словима: _____________________________________динара
У случају да Купац не уплати аванс продавац задржава депозит од 30% дат за учешће у
поступку лицитације.
Имајући у виду да ће се до тачне количине отпада доћи сабирањем укупно преузетих
количина то је Купац разлику до пуне вредности целокупног износа за укупно преузету
количину отпада, утврђену записницима из члана 10. овог Уговора, дужан да уплати
Продавцу у року од 8 дана од дана потписивања Коначног записника о преузетим
количинама отпада у коме ће бити назначена укупно преузета количина по цени за
килограм како је назначено у члану 2 овог уговора. Овде морате да пазите да не пређе
вредност менице.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Купац се обавезује да приликом потписивања уговора достави Продавцу, на име
гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем,
плативу на први позив, без трошкова и протеста, авалиране од банке Купца, на износ од
30% укупно уговорене вредности предмета продаје са ПДВ-ом и роком важења дужим за
20 дана од истека рока за испуњење своје обавезе или гаранцију своје пословне банке.
Продавац ће прихватити меницу и овлашћење једино уз потврду банке купца да је
извршена њихова регистрација.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 5.
Ако Купац не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са преузимањем добара која
су предмет уговора, дужан је да продавцу плати уговорну казну и то:
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-у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно
уговорене цене, у износу од ___________ динара и
-у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока
из члана 6. овог уговора), за сваки дан задоцњења у висини 2‰ (два промила) од укупно
уговорене цене, с тим што укупан износ уговорене казне не може прећи 5% (пет
процената) укупно уговорене цене.
Ако је штета коју је продавац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза купца или
због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза већа од износа уговорне казне, Продавац
има право на разлику до потпуне накнаде штете.
У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза купца, Продавац без посебног
саопштења, задржава своје право на уговорну казну. Продавац ће, у складу са одредбама
овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у
прекорачењу уговореног рока од стране Купца, и на основу тога обрачунати висину
уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог
Уговора.
РОК
Члан 6.
Купац је дужан да преузме сву количину отпада која је предмет овог уговора у року од 90
дана од дана закључења истог.
Рок наведен у претходном ставу је битан састојак уговора.
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 7.
Купац се обавезује да:
1. именује одговорно лице за преузимање отпада и координацију са Продавцем;
2. приликом преузимања отпада сарађује са овлашћеним представником Продавца;
3. по преузимању отпада попуни и потпише прописани документ о кретању отпада;
4. са Продавцем потпише Споразум којим се уређују права и обавезе у погледу
примене прописаних мера безбедности и здравља на раду, а које ће бити
предузете у циљу отклањања ризика од повређивања односно здравља
запослених;
5. надоканди сву штету коју приликом преузимања отпада причини Продавцу;
6. исплати цену у складу са одредбама овог уговора;
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 8.
Продавац се обавезује да:
1.
купцу омогући преузимање отпада у складу са уговором;
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2.
3.
4.

именује одоворно лице за предају отпада;
сарађује са Купцем;
све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора;

ПРИМОПРЕДАЈА ОТПАДА
Члан 9.
Отпад се налази на локацијама ХЕ „Ђердап 1“ Кладово, ХЕ „Ђердап 2“ Неготин,
„Власинске ХЕ“ Сурдулица и ХЕ ,,Пирот'' Пирот и преузима се у виђеном и затеченом
стању, без права купца на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и
осталих карактеристика, средствима, механизацијом и радном снагом Купца.
Приликом сваког преузимања отпада утврђеног мерењем, овлашћени представници
уговорних страна сачињавају и оверавају посебан Записник о примопредаји отпада.
По преузимању свог расположивог отпада биће сачињен Коначан записника о преузетим
количинама отпада у коме ће бити назначена укупно преузета количина.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Приоритет докумената за тумачење и примену овог уговора је по следећем редоследу:
1.
Уговор,
2.
Продајна документација.
Члан 11.
Продавац може једнострано раскинути овај Уговор у случајевима када купац:
- не изврши уплату аванса у складу са чл. 3 овог уговора,
- не изврши неку од обавеза из члана 7. овог уговора
Члан 12.
Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме и спорове које могу да настану у вези са
овим Уговором решавати мирним путем, преговарањем својих овлашћених представника,
поштујући принципе савесности и поштења.
Уколико се евентуални неспоразуми и спорови не буду могли решити, на начин одређен
ставом 1. овог члана, настале спорове решаваће надлежни Суд.
Члан 13.
Саставни део овог Уговора је:
- Записник о поступку продаје јавним надметањем бр.__ од______,
- Одлука о избору купаца.
Члан 14.
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Купац је у обавези да све документе и информације до којих дође у току извршења своје
обавезе у смислу овог уговора третира као пословну тајну, и не може их преносити и
саопштавати или на било који други начин достављати и са њима упознавати трећа лица
без претходне искључиве писане сагласности Продавца.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.
Члан 16.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за Продавца и 2 (два)
за Купца.

Директор

„ХЕ Ђердап“ д.о.о. Кладово
Директор
Горан Кнежевић, дипл. економиста
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