
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 1.2.70/15 пројектовање и уградња опреме у ТС 110/х кВ (орн. 71323100 услуге пројектовања 
ЕЕС)   
 
Уговорена вредност: 
2.387.000,00  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: 
2 
 
Понуђена цена: 

- Највиша: 2.470.840,00 дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: 2.387.000,00 дин. без ПДВ-а 
- Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша: 2.470.840,00 дин. без ПДВ-а 
- Најнижа: 2.387.000,00 дин. без ПДВ-а 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача : 
/ 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
10.09.2015. године 
 
Датум закључења уговора: 
30.09.2015. године 
 
Основни подаци о добављачу: 
„Електроисток изградња“ доо из Беогарад ул. Хусинских руддара бр.19, са ПИБ-ом 103939006, са 
матичним бројем 20055847 

 
Период важења уговора: 
Рок реализације: 29 дана од дана достављања потписаног Уговора и увођења у посао од стране 
наручиоца. 

 
Околности које предстацљају основ за измену уговора: 
Уколико давалац услуге, из било којих разлога (осим разлога више силе), не изврши услугу 

која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту може извршити у даљем року од 10 

дана, у ком случају корисник услуга има право на уговрну казну због неблаговременог или 

непотпуног извршења овог уговора, у висини од 1% од уговорене цене (без ПДВ-а) за сваки 

дан закашњења, а највише 10% од уговорене цене (без ПДВ-а), активирањем сопствене 

(соло) менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 

Одредбе овог члана ће се примењивати без обавезе корисника услуга да обавести 

извршиоца да, по западања у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 

сматрати, да је самим падањем у доцњу, извршилац дужан да плати кориснику услуга 

уговорну казну, без икакве претходне опомене корисника услуга. 

Уколико извршилац услуге, из било којих разлога (осим разлога више силе), не изврши 

услугу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по истеку 5 дана од 

дана истека уговореног рока, корисник услуга може раскинути овај уговор због неизвршења 

уговорених обавеза даваоца услуга, а у свком случају има право на накнаду штете. 

 
 



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. 


