
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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	Dropdown3: [Услуге]
	Text1: ПД ЈУГОИСТОК НИШ
Огранак Електротимок Зајечар
Трг Ослобођења 37
19000 Зајечар
019 422 722

	Text2: Трг Ослобођења 37
19000 Зајечар
019 422 722

	Text3: www.jugoistok.com
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: ЗЈН1.2.13/14  набавка услугa - одржавањe радио релејних линкова ECLIPSE
	Text6: 2.500.000,00  динара без  ПДВ-а
	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже понуђене цене“ и то на следећи начин:

1)  ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ (два пута годишње)– 60 пондера
2)  ХАВАРИЈСКО ОДРЖАВАЊЕ: збир јединичних цена за сервисирање и замену резервних делова – 30 пондера.
3) ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО УРЕЂАЈУ: 10 пондера 

Понуда понуђача који освоји највећи број пондера у збиру по напред наведеним ставкама, биће оцењена као најповољнија. 
Понуде се бодују на следећи начин:

1. ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ (два пута годишње)

 
Ппц=60 х Цмин
Пц

Где је:

 Ппц – број освојених пондера за превентивно одржавање,
60 – максималан број пондера по овом подкритеријуму,
Цмин – најнижа понуђена цена за превенивно одржавање (два пута годишње).
Пц – понуђена цена за превенивно одржавање (два пута годишње).

2.ХАВАРИЈСКО ОДРЖАВАЊЕ: збир јединичних цена за сервисирање и замену резервних делова. 

Понуда са најнижим збиром јединичних цена за сервисирање и замену резервних делова, бодоваће се максималним бројем пондера, предвиђеним за овај подкритеријум – 30 пондера, док ће се остале понуде бодовати сразмерно нижим бројем пондера, а према формули:



Ппц=30 х Цмин
Пц

Где је:

 Ппц – број освојених пондера за понуђену цену (збир јединичних цена за сервисирање и замену резервних делова),
30 – максималан број пондера по овом подкритеријуму,
Цмин – најнижа понуђена цена (збир јединичних цена за сервисирање и замену резервних делова)
Пц – понуђена цена (збир јединичних цена за сервисирање и замену резервних делова).
3. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО УРЕЂАЈУ

Понуда са најнижом ценом за технички преглед по уређају, бодоваће се максималним бројем пондера, предвиђеним за овај подкритеријум – 10 пондера, док ће се остале понуде бодовати сразмерно нижим бројем пондера, а према формули:



Ппц=10 х Цмин
Пц



Где је:

 Ппц – број освојених пондера за понуђену цену (технички преглед по уређају),
10 – максималан број пондера по овом подкритеријуму,
Цмин – најнижа понуђена цена (технички преглед по уређају)
Пц – понуђена цена (технички преглед по уређају).


УКУПАН БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ПОНДЕРА ДОБИЈА СЕ ЗБИРОМ ОСВОЈЕНИХ ПОНДЕРА ПО ТАЧКАМА 1) + 2) + 3)

	Text10: 1
	Text11: 2.500.000,00
	Text12: 2.500.000,00
	Text13: 2.500.000,00
	Text14: 2.500.000,00
	Text15: нема подизвођача
	Text17: 21.08.2014.
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	Text21: ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


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


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

	Text20: РАСКИД УГОВОРА 
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:  „PSV Co“ доо из Београда,  ул. Лазара Аврамовића бр.8, са ПИБ-ом 100246364, са матичним бројем 06883184




	Text19: до реализације активности из спецификације и реализације финансијских средстава


