
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5: ЗЈН 21/13 набавка услуга: ревизија и ремонт енергетских трансформатора 10/0,4 кВ – 50532200
	Text6: 5.000.000,00  динара без  ПДВ-а
	Text7: Врста Критеријума за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су:
1. Понуђена цена за сваку позицију збирно по снази трансформатора, по броју освојених пондера на основу јединачних цена, а за радионички ремонт, са пондером (максималан број бодова) 50 пондера, а одређен бројем пондера по свакој позицији.
2. Понуђена цена за сваку позицију збирно по снази трансформатора, по броју освојених пондера на основу јединачних цена, а за рад на терену, са пондером (максималан број бодова) 20 пондера, а одређен бројем пондера по свакој позицији.
3. Понуђена цена за сваку позицију збирно по снази трансформатора, по броју освојених пондера на основу јединачних цена, а за резервне делове, са пондером (максималан број бодова) 24 пондера, а одређен бројем пондера по свакој позицији.
4. Квалитет, са пондером (максималним бројем бодова) 6

УКУПНО:…………     100  пондера

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан елемент критеријума.
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у односу на понуду која је освојила највећи број пондера по конкретном елементу критеријума.

1. Понуђена цена:    50 пондера за радионички ремонт.

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена.
Понуда са најнижом понуђеном ценом бодоваће се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума.
Понуђена цена за сваку позицију збирно по снази трансформатора, по броју освојених пондера на основу јединачних цена, а за радионички ремонт, са пондером (максималан број бодова) 50 пондера, а одређен бројем пондера по свакој позицијиОстале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем пондера, а према формули:



Ппц =   максимални број пондера за одређену позицију   х  Цмин
                                                                                               Пц
Збир освојених пондера по свим позицијама.
Где је:
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену по свакој позицији по снази трансформатора,
мбпоп – максималан број пондера за одређену позицију по овом елементу критеријума,
Цмин – најнижа понуђена цена по позицији и
Пц – понуђена цена по позицији

Позиција 30 kVA 50 кVA 100 кVA 160 кVA 250 кVA 400 кVA 630  кVA 1000  кVA
Revizija (1)        
1 nn (2)        
2 nn (3)        
3 nn (4)        
1 vn (5)        
1vn+1nn (6)        
1vn+2nn (7)        
1vn+3nn (8)        
2vn (9)        
2vn+1nn(10)        
2vn+2nn(11)        
2vn+3nn(12)        
3vn (13)        
3vn+1nn(14)        
3vn+2nn(15)        
3vn+3nn(16)        
Број пондера мах. 6 пондера 6 пондера 6 пондера 6 пондера 6 пондера 7 пондера 7 пондера 6 пондера
Укупно максимално пондера: 50

2. Понуђена цена:    20 пондера за радове на терену.

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена.
Понуда са најнижом понуђеном ценом бодоваће се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума.
Понуђена цена за сваку позицију збирно по снази трансформатора, по броју освојених пондера на основу јединачних цена, а за радионички ремонт, са пондером (максималан број бодова) 50 пондера, а одређен бројем пондера по свакој позицијиОстале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем пондера, а према формули:

Ппц =   максимални број пондера за одређену позицију   х  Цмин
                                                                                               Пц
Збир освојених пондера по свим позицијама.
Где је:
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену по свакој позицији по снази трансформатора,
мбпоп – максималан број пондера за одређену позицију по овом елементу критеријума,
Цмин – најнижа понуђена цена по позицији и
Пц – понуђена цена по позицији

Позиција 30 kVA 50 кVA 100 кVA 160 кVA 250 кVA 400 кVA 630  кVA 1000  кVA
Odmašćivanje i pranje transformatora(1)        
Istakanje ulja iz transformatora do ispod gornje ploče radi zamene elemenata na ploči(2)        
Nalivanje istočenog ulja iz transformatora iz prethodne pozicije(3)        
Zamena zaptivača na VN izolatorima(4)        
Zamena zaptivača na NN izolatorima(5)        
Zamena zaptivača na Buholc releu(6)        
Zamena zaptivača na konzervatoru(7)        
Zamena zaptivača između kazana i table transformatora(8)        
Zamena zaptivača na slavini za ispuštanje ulja(9)        
Demontaža, zamena zaptivača, čišćenje I montaža radijatora (10)        
Sanacija curenja na radijatoru/комаду(11)        
Filtriranje i sušenje ulja po jednici transformatora(12)        
Merenje  otpora izolovanosti  transformatora  između namotaja VN-NN, VN-M i NN-M(13)        
Ispitivanje uzorka ulja (14)        
Farbanje transformatora(15)        
Број пондера мах. 2пондера 2пондера 2пондера 2пондера 2пондера 4пондера 4пондера 2пондера




3. Понуђена цена:    24 пондера за резервне делове.

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена.
Понуда са најнижом понуђеном ценом бодоваће се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума.
Понуђена цена за сваку позицију збирно по снази трансформатора, по броју освојених пондера на основу јединачних цена, а за резервни део, са пондером (максималан број бодова) 50 пондера, а одређен бројем пондера по свакој позицијиОстале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем пондера, а према формули:

Ппц =   максимални број пондера за одређену позицију   х  Цмин
                                                                                               Пц
Збир освојених пондера по свим позицијама.
Где је:
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену по свакој позицији по снази трансформатора,
мбпоп – максималан број пондера за одређену позицију по овом елементу критеријума,
Цмин – најнижа понуђена цена по позицији и
Пц – понуђена цена по позицији


 30 kVA 50 кVA 100 кVA 160 кVA 250 кVA 400 кVA 630  кVA 1000  кVA
Konzervator        
Pokazivač nivoa ulja        
Dehidrator zamena        
Buholc rele        
Kontaktni termometar        
Dolivanje i zamena trafo ulja/litru        
Regulator napona        
VN izolator        
NN izolator        
Број пондера мах. 3пондера 3пондера 3пондера 3пондера 3пондера 3пондера 3пондера 3пондера

НАПОМЕНА:
Ако понуђач понуди неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да у писменом облику захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац је дужан да понуђачу одреди примеран рок у складу са Законом о јавним набавкама. 



4. Квалитет:    6 пондера.
  
Према овом критеријуму упоређиваће се понуђени квалитет добра које је предмет јеване набавке. 
 У погледу квалитета, понуде ће се бодовати на један од ниже наведених начина:  
• поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) …………6 пондера
• не поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) …………0 пондера
УКУПНО (у случају потпуног испуњења овог критеријума) ..................... 6 пондера

НАПОМЕНА 1: Као доказ којиме се потврђују негативне референце прилаже се:
1. правоснажна судска пресуда
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговрних обавеза
3. извештај надзорног органа о изведеним радовима (у случају извођења радова ако предтсављају саставни део испоруке добара или пружања услуга)
4. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи
Претходни уговори не морају бити закључени између понуђача и нас као наручиоца који спроводи набавку, већ се ради и о уговрима које је понуђач имао са другим наручиоцима у претходне три године

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

	Text10: 2
	Text11: 5.000.000,00
	Text12: 5.000.000,00
	Text13: 5.000.000,00
	Text14: 5.000.000,00
	Text15: нема подизвођача
	Text17: 04.04.2014.
	Text16: 21.03.2014.
	Text21: ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Чл.18.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе ЗОО.
Чл.19.

У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Зајечару.

	Text20: РАСКИД УГОВОРА 
Члан 16.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.                                                     
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим. 

	Text18: "Минел динамо“ доо – огранак ремонт из Барајева,  ул. Светосавска бр.394д
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матични броје 07027800
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