
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 1.2.75/15 одржавање примарне и секундарне опреме у ТС 110/х кВ (орн.  50000000 
услуге одржавања и поправки)   
 
Уговорена вредност: 
8.000.000,00  динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 

најповољније понуде“,  а на основу освојених пондера дефинисаних јединачним ценама 

активности услуга и резервних делова, и то на следећи начин: 

1)  УСЛУГА:  НА ТЕРЕНУ – 60 пондера (збир јединачних цена) 

2)  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ: - 40 пондера(збир јединачних цена)  

Понуда понуђача који освоји највећи број пондера у збиру по напред наведеним ставкама, 

биће оцењена као најповољнија.  

Понуде се бодују на следећи начин: 

1. РАДОВИ НА ТЕРЕНУ 

Ппц=60 х Цмин/Пц 



Где је: 

 Ппц – број освојених пондера за радове на терену, 

60 – максималан број пондера по овом подкритеријуму, 

Цмин – најмањи збир јединачних цена свих позиција активности услуга на терену. 

Пц – понуђени збир јединачних цена свих позиција активности услуга на терену. 

2. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ: збир јединичних цена резервних делова.  

Понуда са најнижим збиром јединичних цена за резервне делове, бодоваће се 

максималним бројем пондера, предвиђеним за овај подкритеријум – 40 пондера, док ће 

се остале понуде бодовати сразмерно нижим бројем пондера, а према формули: 

Ппц=40 х Цмин/Пц 

Где је: 

 Ппц – број освојених пондера за понуђену цену (збир јединичних цена за све 

позиције резервних делова), 

40 – максималан број пондера по овом подкритеријуму, 

Цмин – најмањи збир јединачних цена резервних делова.  

Пц – понуђени збир јединачних цена резервних делова. 

УКУПАН БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ПОНДЕРА ДОБИЈА СЕ ЗБИРОМ ОСВОЈЕНИХ ПОНДЕРА ПО 

ТАЧКАМА 1) и 2) И ИЗНОСИ 100 ПОНДЕРА. 

 
Број примљених понуда: 
1 
 
Понуђена цена: 

- Највиша: (4.398.975,00 +3.353.248,00) дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: (4.398.975,00 +3.353.248,00) дин. без ПДВ-а 
- Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша: (4.398.975,00 +3.353.248,00) дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: (4.398.975,00 +3.353.248,00) дин. без ПДВ-а 

1)  Услуге на терену: 
Укупан збир јединачних цена: 4.398.975,00 дин без ПДВ-а 
Износ ПДВ-а: 879.795,00 динара 
Укупан збир јединачних цена: 5.278.770,00 дин са ПДВ-ом 
2)  Резервни делови: 
Укупан збир јединачних цена: 3.353.248,00 дин без ПДВ-а 
Износ ПДВ-а: 670.649,60 дин 
Укупан збир јединачних цена: 4.023.897,60 дин са ПДВ-ом 
Уговор се закључује на одређено време, почев од дана његовог закључења до 
исцрпљивања новчаних средстава предвиђених за набавку напред наведених услуга од 
8.000.000,00 динара, по јединачним ценама понуде која је саставни део уговора 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача : 
/ 



Датум доношења одлуке о додели уговора: 
19.08.2015. године 
 
Датум закључења уговора: 
09.09.2015. године 
 
Основни подаци о добављачу: 
„Електромтажа“ доо из Краљево, ул. Аеродромска бр.7, са ПИБ-ом 103545305,  

са матичним бројем 17613162 
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 
8.000.000,00 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. 


