Ради реализације Одлукa Надзорног одбора бр. 1161/13, 1165/2 од 01.02.2016.г.
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ''ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ'' БЕОГРАД

Оглашава продају расходованог материјала и опреме путем прикупљања писмених понуда и
то:
Назив:

Група

1.

АУТО ДЕЛОВИ

2.

ВН ОПРЕМА

3.
4.
5.

ЕЛЕКТРОНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА
ОПРЕМА
ОПРЕМА ОД БАКРА
ОПРЕМА ОД ЧЕЛИКА

Локација:
Нови Сад, Крушевац,
Беград, Ваљево, Бор
Нови Сад, Крушевац,
Београд, Ваљево, Бор

Почетна цена:
(дин)
550.813,49
1.783.594,05

Крушевац, Ваљево, Бор

3.627.489,66

Нови Сад, Бор
Нови Сад, Бор, Београд

945.881,67
199.827,66

Сав расходовани материјал и опрема је технолошки застарела и неиспитана. Продаје се у целини, са
амбалажом, у виђеном стању, без права накнадне рекламације. Може се видети на следећим локацијама:
Погон Нови Сад, 28.03.2017.г. од 12-14 часова;
Погон Ваљево, 29.03.2017.г. од 12-14 часова;
Погон Бор, 30.03.2017.г. од 12-14 часова;
Погон Крушевац, 31.03.2017.г. од 12-14 часова;
Погон Београд, 03.04.2017.г. од 12-14 часова.
Приликом увида у предмет продаје потенцијални Купац је у обавези за потпише Записник о извршеном увиду.
Расходована опрема која је предмет продаје није отпадни материјал, те се неће сматрати секундарном
сировином по Правилнику о утврђивању секундарних сировина у смислу Закона о ПДВ-у.
Поступак продаје обавиће се прикупљањем писмених понуда. Понуђач у понуди доставља своју јединичну цену
у РСД за целокупну групу, без ПДВ-а који ће бити обрачунат касније
Право за давање понуда имају сва правна и физичка лица која уплате тражени депозит. Депозит се може
уплатити на рачун Акционарског друштва Електромрежа Србије Београд број 160-8905-36 позив на број - број
групе, са назнаком: „депозит за продају расходованог материјала и опреме“.
ДЕПОЗИТ: Група 1 – 55.000,00 РСД; Група 2 – 180.000,00 РСД; Група 3 – 370.000,00 РСД; Група 4 –
95.000,00 РСД; Група 5 – 20.000,00 РСД.
Понуде треба доставити у затвореним ковертама на архиву Акционарског друштва Електромрежа Србије
Београд, БЕОГРАД, Кнеза Милоша 11, до 12 часова 04.04.2017.г., са назнаком: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ
РАСХОДОВАНОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ, ГРУПА _____ - НЕ ОТВАРАТИ!
У поступку продаје не може учествовати понуђач који је прекршио одредбе предходно закљученог уговора о
продаји са ЕМС АД Београд, а што је за последицу имало наплату уговорне казне или гаранције за добро
извршење посла, задржавање уплаћеног депозита или вођење судског спора. Таква ће понуда неотворена
бити враћена понуђачу.
Подносиоци понуде су у обавези да уз понуду доставе доказ о уплати депозита и Изјаву о губитку права на
повраћај депозита (у слободној форми). Правна лица достављају фотокопију Извода из регистра Привредних
субјеката, а физичка лица фотокопију личне карте, контакт телефон и број текућег рачуна на који ће се
извршити повраћај уплаћеног депозита.
Почетне цене су дате без ПДВ-а. Понуде такође треба исказати без ПДВ-а који ће бити обрачунат касније.
Јавно отварање приспелих понуда обавиће се комисијски 04.04.2017.г. у 12.15 часова у просторијама ЕМС АД
на наведеној адреси. Непотпуне понуде неће бити разматране. Право куповине, односно закључења Уговора о
купопродаји за сваку од група стиче онај учесник који понуди највишу цену. У случају да више понуђача понуди
исту цену, понуђачи ће бити позвани да у року од 3 дана доставе нову, ревидовану понуду која не може бити
мања од већ понуђене цене. Уколико понуде понуђача буду поново истог износа, најповољнији понуђач ће се
изабрати јавним жребом у присуству овлашћених предсавника понуђача.
Приликом преузимања опреме купац је дужан да достави:
Одштампане податке из читача саобраћајне дозволе за камионе којима ће се вршити утовар са
копијама правног основа за њихово ангажовање;
Сертификате који задовољавају одредбе из потписаног Споразума о БЗР за сву помоћну
механизацију или надградње које ће се користити приликом утовара
Податке о ангажовани кадровима купца који ће вршити утовар
Понуђену цену умањену за висину депозита, са припадајућим ПДВ-ом купац мора уплатити у року од 10 дана
од закључења Уговора о купопродаји. Осталим учесницима депозит ће бити враћен у року од пет радних дана.
Учесник који понуди највишу цену а затим одустане од закључења уговора или реализације уговора
губи право на повраћај депозита. Купац ће бити у обавези да приликом потписивања Уговора достави бланко
соло меницу са меничним овлашћењем, у износу од 10% уговорене вредности на име гаранције за добро

извршење посла. Уколико првопласирани понуђач одустане од куповине, другопласирани понуђачи ће имати
право куповине предметног материјала.
У понуди навести опцију понуде не краћу од 90 дана.
Рок за преузимање опреме је 30 дана од дана закључења Уговора. Трошкови утовара са места ускладиштења,
транспорта, као и сви остали трошкови који прате преузимање опреме, падају на терет купца. Преузимање
опреме почиње одмах по уплати аванса у износу од 100% вредности опреме.
Понуђач са којим се закључује уговор је дужан да приложи оверене фотокопије или оригинална документа на
увид. Лице за контакт :
Погон Нови Сад – Петар Шијачић (064/8029-612)
Погон Ваљево – Ђорђевић Милијан ( 064/8408-229)
Погон Бор – Ивић Дејан ( 064/8029-676)
Погон Крушевац – Агатоновић Драган (064/8029-674)
Погон Београд – Коцев Горан ( 064/8029-495)
Спецификацију материјала и опреме која је предмет продаје можете погледати на
http://www.ems.rs/korisnicka-strana/javni-konkursi/
(www.ems.rs→Korisnička strana→Javni konkursi)

