
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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	Text1: ПД ЈУГОИСТОК НИШ
Огранак Електротимок Зајечар
Трг Ослобођења 37
19000 Зајечар
019 422 722
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19000 Зајечар
019 422 722
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	Text5: ЗЈН1.1.165/14  набавка добара опрема за превентивно и инетервентно одржавање ДВ 35 кВ и 10 кВ (орн. 31700000)
	Text6: 4.083.829,74   динара без  ПДВ-а
	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа цена под једнаким условима.
 
Максимални број пондера је задат на основу учесталости и обима извођења активности по одређеној позицији, за сваку партију понаособ.
Број освојених пондера по свакој позицији, за сваку партију,  се одређује количником најниже понуђене јединачне цене за одређену позицију и понуђене јединачне цене за исту позицију, помножен максималним бројем пондера за ту позицију, по понуди за одређену партију, без ПДВ-а.
Укупни број освојених пондера преставља збир освојених пондера по свим позицијама једног Понуђача, по понуди за партију за коју је понуда поднета, а до реализације финасијских средстава од 600.000,00 динара без ПДВ-а, по свакој партији посебно. 

Елементи критеријума на којима се заснива критеријум најнижа цена под једнаким условима су следећи:
- максималан број пондера освојен по једној партији за коју је поднета понуда
- Рок одзива и почетка радова: 2 сата од упућеног писменог обавештења од стране наручиоца
- Начин плаћања: 45 дана након пријема добара и радова од стране наручиоца и фактурисања.
- Гаранција: 2 године 
- Место вршења активности:
Партија 1: Погон Зајечар (са Бољевцем)
Партија 2: Погон Бор (са Жагубицом)
Партија 3: Погон Књажевац (са Сокобањом и Сврљигом)
Партија 4: Погон Неготин (са Кладовом)
Партија 5: Погон Мајданпек (са Доњим Милановцем).

Формула за израчунавање освојених пондера по свакој позицији а на основу понуђене јединачне цене за сваку позицију (цене изражене без ПДВ-а).
Број максималних пондера представља учесталост и обим извођења активности по одређеној позицији.
ЦП – понуђена јединична цена по позицији
МЦП – понуђена минимална јединачна цена по позицији
П – број пондера дефинисан за позицију

Број освојених пондера по позицији израчунава се:

(МЦП/ЦП) Х П = освојени број пондера за позицију

Укупни број пондера освојен по понуди за одређену партију добија се сабирањем освојених пондера по свим позицијама, а за сваку партију понаособ, за коју је достављена понуда.

Резервни критеријум, у случају да два понуђача освоје укупан исти број пондера је нижа понуђена цена за позицију 9. Набавка, транспорт и уградња бетона МВ20. 

По свим датим елементима критеријума, понуђач који освоји највећи, укупно гледајући збир пондера по свим позицијама, број пондера за одређену пријављену партију, а понуда је прихваћена као благовремена, одговарајућа и прихватљива, бодоваће се као најповољнија под једнаким условима.
Остали понуђачи ће бити неповољнији у односу на најповољнију понуду, под условом да им је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива.   

НАПОМЕНА: Примена критеријума и бодовање понуда се врши за сваку понуду за партију за коју је понуђач навео да подноси понуду.
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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. 
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