
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 
 
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 1.2.78/15 сеча растиња (орн.  77211300 услуге крчења ) 

 
Уговорена вредност: 
10.000.000,00  динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија 

понуда“ и то на следећи начин: 

 

Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 

1. Понуђена цена, са пондером (максималан број бодова) 90. 

2.Услови плаћања, са пондером (максималним бројем бодова) 10. 

 

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:  90 пондера. 

   

 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. 

 Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем 

пондера, а према формули: 

 

Ппц =   90  х  Цмин 

        Пц 

 

Где је: 

 Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 

 90– максималан број пондера по овом елементу критеријума, 

 Цмин – најнижа понуђена јединична цена по м2 и 

 Пц – понуђена цена јединична цена по м2 

     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 за одговор који не може бити дужи од 20 дана од дана 

пријема  захтева. 

 

 

 



2. Начин плаћања:     10 пондера. 

 

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се понуђена повољност услова плаћања. 

Понуда са најповољнијим условима плаћања бодоваће се са максималним бројем пондера 

(бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 

POZIC. ОПИС PONDER 

///  3.1 плаћање од 1 до 10 дана по овери квалитативног и квантитативног 

пријема од стране наручиоца 

1 

///  3.2 плаћање од 11 до 30 дана по овери квалитативног и квантитативног 

пријема од стране наручиоца 

5 

///  3.3 плаћање од 31 до максимално 45 дана по овери квалитативног и 

квантитативног пријема од стране наручиоца 

10 

                  Укупно максимално: 10 

Напомена: у случају да понуђач понуди рок плаћања који је дужи од 45 дана или понуди аванс као 

начин плаћања, таква понуда ће бити неодговарајућа и даље неће бити узета у разматрање. 

 

НАПОМЕНА У ВЕЗИ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ:  

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 нашин 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. 

Докази морају бити у складу са Законом о јавним набавкама који је у примени од 01.04.2013. 

године. 

 

IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим наведеним елементима 

критеријума,  добије највећи број пондера.  



 У поступку стручне оцене исправних понуда, приликом рачунања, број освојених пондера 

биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће заокруживана на следећи начин:  

 - бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број друге децимале, 

 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно већи број друге 

децимале. 

НАПОМЕНА: 

У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу критеријума, наручилац ће 

дати предност понуди са нижом понуђеном ценом, а ако је и тај елемент исти, предност ће се 

дати понуди са краћим роком плаћања.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Број примљених понуда: 
3 
 
Понуђена цена: 

- Највиша: 650,00 дин/m2 без ПДВ-а 
- Најнижа: 4,90 дин/m2 без ПДВ-а 
- Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша: 4,90 дин/m2 без ПДВ-а 
- Најнижа: 4,90 дин/m2 без ПДВ-а 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача : 
/ 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
23.07.2015. године 
 
Датум закључења уговора: 
21.09.2015. године 
 
Основни подаци о добављачу: 
„Condor“ доо  из Бајина Башта, Светосавска, бр. 1377, мат.бр.07950608, ПИБ 100999068 
 

Период важења уговора: 
Уговор се закључује на одређено време, почев од дана његовог закључења до 
исцрпљивања новчаних средстава предвиђених за набавку напред наведених услуга од 
10.000.000,00 динара, по јединачним ценама понуде која је саставни део уговора . 
 
Околности које предстацљају основ за измену уговора: 
УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ) 

 Уколико дође до било каквог квалитативног или квантитативног одступања у испоруци и 

монтажи полица, а које представљају предмет овог уговора, извршилац посла је дужан да,  



без одлагања, приступи отклањању утврђених недостатака и да исте недостатке отклони у 

року од 10 дана од дана утврђеног недостатка и да услугу усагласи са условима из конкурсне 

документације и прихваћене понуде продавца 

Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не отклони недостатке 

ни у року из претходног става, купац  има право на уговорну казну у висини од 1% од укупне 

уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан даљег задоцњења, а највише 10% од укупне 

уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице извођача радова, као и да може 

раскинути овај уговор.      

 
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. 


