
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
 
Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" 
Д.О.О. из Ниша, Огранак Електротимок Зајечар 
 
 
Адреса наручиоца: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а, Ниш 
Трг Ослобођења 37, Зајечар 
 
 
Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com 
 
Врста наручиоца: Државна јавна предузећа 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
Врста предмета: Услуге 
 
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: 

 

ЗЈН 1.2.74/15 ремонт трансформатора 10/0,4 кВ (орн. 50532200 услуге поправке и 
одржавања трансформатора) 

 
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: 
/ 
 
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације 
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица: 
/ 
 
У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 
/ 
 
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача 
са 
којим наручилац закључује оквирни споразум: 
/ 
 



У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или 
система 
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и 
неопходним техничким условима за учешће: 
/ 
У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 
/ 
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке 
који се извршава преко подизвођача: 
/ 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „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 (макс.), 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 (макс.), 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 (макс.), а одређен бројем пондера по свакој 
позицији. 
4. Квалитет, са пондером (максималним бројем бодова) 6 пондера (макс.) 
 

УКУПНО:…………     100  пондера 
 

 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 
документација доступна: 
Портал јавних набавки Републике Србије и интернет адреса www.jugoistok.com 
 
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или 
службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл: 
Пореска управа Републике Србије 
Сава Машковић 3-5,11000 Београд, Република Србија http://www.poreskauprava.gov.rs 
 
Пореска управа Републике Србије-Центар за велике пореске обвезнике 
Краља Милана 5,11000 Београд,Република Србија http://www.еуправа.gov.rs/еusluge 

http://www.jugoistok.com/


 
Завод за социјално осигурање 
Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија 
http://www.zso.gov.rs/index.htm 
 
Mинистарство рада, запошљавања и социјалне политике 
Немањина 11, 11000 Београд, Република Србија http://www.minrzs.gov.rs 
 
Нишавски управни округ-инспекција рада 
Страхињића Бана 3, 18000 Ниш, Република Србија http://www.nis.okrug.gov.rs/inspekcija-
rada-23-c42-content.htm 
 
Министарство енергетике,развоја и заштите животне средине 
Немањина 22-26,11000 Београд,Република Србија http://www..sepao.merz.gov.rs/ 
 
Aгенција за заштиту животне средине 
Ружа Јовановић 27а,11160 Београд,Република Србија http://www..sepa.gov.rs/ 
 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Рок за подношење понуда: 31.07.2015. године до 11 часова 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

Понуду доставити на адресу: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Огранак 
Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку услугa: ремонт енергетских трансформатора (10/0,4 
кВ (орн. 50532200), ЗЈН бр. 1.2.74/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
датума и времена назначеном на насловној страни конкурсне документације 
предметне јавне набавке.  
Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и часа) 
односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене. 
Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да се 
изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за 



то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од понуђених 
опција, на местима где је таква могућност понуђена. 
НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. 

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 

 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту Огранка у Зајечару, Трг 
Ослобођења 37, 19000 Зајечар, у управној згради Огранка, сала на другом спрату, 
31.07.2015. године, по истеку рока за подношење понуда , са почетком у 13,00 часова. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача који су дужни комисији 
предати овлашћење за заступање понуђача, са назнаком броја овлашћења, непосредно 
пред почетак отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке: 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања 
понуда. 
 
Лице за контакт:   
Драган Рапаић, дипл.ел.инж. тел.064/836 77 15 
 
Остале информације: 
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде. 
Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од три дана 
од дана доношења одлуке. 
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је 
пријем одбијен. 
 Понуђач незадовољан Одлуком о додели уговора има право поднети захтев за заштиту 
права, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте одлуке. Захтев за заштиту права 
подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев се може доставити 
непосредно, електронском поштом или факсом, у којим случајевима подносилац 
захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране наручиоца, а уколико се 
захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом, на адреси 
наручиоца. Уз захтев за заштиту права, подносилац захтева дужан је да поднесе и 
потврду о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије, 
на број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, са 
назнаком сврха уплате: ''републичка адинистративна такса''. Примерак захтева за 
заштиту права, подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за заштиту права, 



наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавиће 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права.. Наручилац закључује уговор о јавној 
набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протока 
рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од предметне 
јавне набавке. 


