
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
 
Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" 
Д.О.О. из Ниша, Огранак Електротимок Зајечар, а правни следбеник је OПЕРАТОР 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА, „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“, д.о.о. Београд, Огранак Електротимок 
Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 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 по партијама 
 
Врста предмета: добра 
 
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 1.1.92/15 опрема за ремонт водова 10 кВ на подручју Огранка ЕТЗ (орн: 31700000, 

електронски, електромеханички и електротехнички материјал) 

Уговорена вредност: 
Партија 1: 11.062.775,00  динара без ПДВ-а 

Партија 2: 8.910.615,00  динара без ПДВ-а 
Партија 3: 9.486.565,00 динара без ПДВ-а 
Укопно: 29.459.955,00 динара без ПДВ-а 
 
Критеријум 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, са пондером (максималан број бодова) 75. 

2. Рок испоруке (реализације свих активности) (максималним бројем бодова ) 10. 

3.Начин плаћања, са пондером (максималним бројем бодова) 10. 

4. Квалитет, са пондером (максималним бројем бодова) 5  

УКУПНО:…………     100  пондера 

 
 
 



Број примљених понуда: 
Партија 1: 2 понуде 
Партија 2: 3 понуде 
Партоја 3: 2 понуде 
 
Понуђена цена: 
Партија 1: 

- Највиша: :  11.728..335,00 дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: 11.062.775,00   дин. без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша: :  11.728..335,00  дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: 11.062.775,00 дин. без ПДВ-а 

 
Партија 2: 

- Највиша: :  10.651.735,00 дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: 8.910.615,00 дин. без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша: :  10.651.735,00  дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: 8.910.615,00  дин. без ПДВ-а 

 
Партија 3: 

- Највиша: :  9.486.656,00 дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: 9.485.945,00 дин. без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша: :  9.486.656,00  дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: 9.485.945,00 дин. без ПДВ-а 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача : 
/ 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
17.08.2015. године 
 
Датум закључења уговора: 
Партија 1: 11.09.2015. године 
Партија 2: 21.09.2015. године 
Партија 3: 16.09.2015. године 
 
Основни подаци о добављачу: 
Партија 1: 
„ИНКОМ“ доо из Бајине Баште ул. Трг Душана Јерковића бр. 7, са ПИБ-ом 101001779, са 
матичним бројем 06095682 
 
 
 



Партија 2: 
„Електроизградња Бајина Башта“ АД из Бајине Баште ул. Миленка Топаловића бр.92, са 
ПИБ-ом 101000163, са матичним бројем 07866470 
 
Партија 3: 
„ИНКОМ“ доо из Бајине Баште ул. Трг Душана Јерковића бр. 7, са ПИБ-ом 101001779, са 
матичним бројем 06095682 
 
Период важења уговора: 
До реализације активности из спецификације. 
 
Околности које предстацљају основ за измену уговора: 
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. 
 
Остале информације: 
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. 


