ЈКП Чока
Број: 1652/2
Дана: 16.12.2016. године
23320 Чока
ул. Палих бораца бр. 5

На основу члана 39. , 93 и 108. Закона о јавним набавкама (»Сл. Гласник РС«
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 29. Статута в.д. Директор ЈКП Чока у
складу са својим овлашћењима дана 16.12.2016. године донео је следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЕЛЕКТРООПРЕМА ЗА БУНАРЕ
Партија број 1
Kao економски најповољнија понуда за набавку добара партије број 1 под
називом набавка електроопреме за бунаре изабрана је понуда најповољнијег
понуђача „ЕЛЕКТРО ПРОИЗВОД “ д.о.о. Ниш ул. Бабичког одреда бр.19 Понуда
саджи следеће елементе: оригинални број понуде 38 од дана 14.12.2016. године.
Деловодни број наручиоца 1636 од дана 15.12.2016. године у 10,20 часова. Вредност
понуде без ПДВ-а је 193.776,00 динара односно 232.531,20 динара са урачунатим ПДВ-ом.
Услови плаћања 50 % авансно и 50% у року од 20 дана од дана испоруке опреме. Рок
важења понуде 60 дана. Рок испоруке 3 дана. Гарантни период 25 месеци. Понуда је
комплетна.

Сходно одредбама члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова се Одлука
објављује на Порталу јавних набавки и интренет стараници наручиоца ЈКП Чока.
Обаразложење
За јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 8/2016 укупне процењене
вредности од 958.333,34 динара без урачунатог ПДВ-а , односно
1.150.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Партија број 1 под називом
ЕЛЕКТРООПРЕМА ЗА БУНАРЕ 358.333,34 БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-а односно
430.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Партија број 2 под називом
ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА АСИНКРОНЕ МОТОРЕ 600.000,00 динара

БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-а односно 720.0000,00 динара са урачунатим
ПДВ-ом за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности по
партијама. Позив и конкурсна документација објављене су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца ЈКП Чока. Наручилац је Јавно Комунално
Предузеће Чока са седиштем у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 ПИБ 101417500 мат.
бр. 08148058. шифра делатности 36.00 текучи рачун 355- 1007919 – 39 код
“Војвођанске банке” а.д. Нови Сад Фил. Сента Екс. Чока. Предмет јавне набавке
мале вредности су добра : ЈНМВ 8/2016 је набавка електро опреме ОРН: 31681000 –
електрични прибор. Поступак отварања понуда спроведен је у седишту наручиоца у
Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 дана 16.12.2016. године са почетком у 10,30 часова.
Отварање понуда спроводи Комисија за јавне набавке наручиоца ЈКП Чока (у даљем
тексту : Комисија) именована Решењем Директора наручиоца број 1573/1 дана
06.12.2016. године u саставу : Терхеш Ендре - председник – контакт особа , Одри Золтан
- члан и Гаврило Давидов дипл. правник - члан. Констатује се да отварању понуда није
присуствовао в.д.директор предузећа а да је присуствовао само доле наведени
представник понуђача „Индас“ д.о.о. Нови Сад Милан Плавшић који је поднео своју
пунумоћ без броја од дана 15.12.2016. Благовремено односно до дана 16.12.2016.
године до 10,00 часова примљене су понуде следећих понуђача и то по наведеном
редоследу: број 1625 „Велма“ д.о.о. Ваљево 14.12.2016 у 10,30, број 1636
„Електро производ“ д.о.о. Ниш 15.12.2016 у 10,20, број 1637 „ЕLECTRUM“ д.о.о. Београд
15.12.2016 у 10,20 број 1638 „ПРО ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Зрењанин 15.12.2016 у 10,20, број
1647 „ИНДАС“ д.о.о. Нови Сад 16.12.2016. у 09,15 број 1648 „РЕАЛ ИНПЕКС“ д.о.о.
Палић 16.12.2016 у 09,25. Неблаговремених понуда НИЈЕ БИЛО:
Понуде су поднели следећи понуђачи:
I Понуда понуђача „Велма“ д.о.о. Ваљево ул. Заобилазни пут бб. Оригналан
број понуде за партију број 1 : 379/2016 од дана 12.12.2016.године. Деловодни број
наручиоца 1625 у деловодни протокол је уведена дана 14.12.2016. године у 10,30 часова.
Вредност понуде без ПДВ-а је 220.799,00 динара,односно 264.958,80 динара са
урачунатим ПДВ-ом. Услови плаћања 20 дана од дана завођења рачуна. Рок важења
понуде је 60 дана. Рок испоруке до 3 дана. Гарантни период изнад 4 године.Понуда је
комплетна.
II Понуда понуђача „Електро производ“ д.о.о. Ниш ул. Бабичког одреда бр.19
оригинални број понуде за партију број 1 је 38 од дана 14.12.2016. године. Деловодни
број наручиоца 1636 од дана 15.12.2016. године у 10,20 часова. Вредност понуде без ПДВа је 193.776,00 динара односно 232.531,20 динара са урачунатим ПДВ-ом. Услови плаћања
50 % авансно и 50% у року од 20 дана од дана испоруке опреме. Рок важења понуде 60
дана. Рок испоруке 3 дана. Гарантни период 25 месеци. Понуда је комплетна.
III Понуда понуђача „ЕLECTRUM“ д.о.о. Београд ул. Матице српске бр.5 за партију
број 1 оригинални број понуде је 79/2016 од дана 14.12.2016. године. Деловодни број

наручиоца 1637 од дана 15.12.2016. године у 10,20 часова.Вредност понуде без ПДВ-а је
178.100,00 динара односно 213.720,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Услови плаћања 50
% авансно и 50 % у року од 20 дана након дана испоруке .Рок важења понуде 60 дана.
Рок испоруке 14 дана. Гарантни период 2 године.Понуда је комплетна.
IV Понуда понуђача „ПРО-ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Зрењанин ул. Милетићева бр. 63 за
партију број 1 оригинални број понуде 76/16 од дана 14.12.2016. године. Деловодни
број наручиоца 1638 од дана 15.12.2016. године у 10,20 часова.Вредност понуде без ПДВа је 364.077,50 динара односно 436.893,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Услови
плаћања-вирман. Рок важења понуде 60 дана.Рок испоруке 15 дана. Сервисна подршка 97
километара.Гарантни период 3 године. Понуда је комплетна.
V Понуда понуђача „ИНДАС“ д.о.о. Нови Сад ул. Херој Пинкија бр. 95 за партију
број 2 оригинални број понуде је ПП16/08506 од дана 08.12.2016. године. Деловодни
број наручиоца 1647 од дана 16.12.2016. године у 09,15 часова.Вредност понуде без ПДВа је 727.658,41 динара односно 873.190,09 динара са урачунатим ПДВ-ом. Услови
плаћања 50 % на дан закључења уговора и 50% у року од 20 дана од дана испоруке. Рок
важења понуде 73 дана. Рок испоруке 14 дана. Гарантни период 2 године. Сервисна
подршка на 57 км. Понуда је комплетна.
VI Понуда понуђача „РЕАЛ ИНПЕКС“ д.о.о. Палић ул. Марка Орешковића бр. 41
ц за партију број 2 оригинални број понуде 362/16 од дана 16.12.2016. године.
Деловодни број наручиоца 1648 од дана 16.12.2016. године у 09,25 часова.Вредност
понуде без ПДВ-а је 697.550,00 динара односно 837.060,00 динара са урачунатим ПДВом. Услови плаћања 50 % аванс и 50% одложено 20 дана. Рок важења понуде 90 дана.
Рок испоруке 14 дана. Гарантни период 2 године. Сервисна подршка на 49 км.Понуда је
комплетна.
Уз приспелу понуду понуђача „РЕАЛ ИНПЕКС“ д.о.о. Палић понуђач није доставио
доказ о власништву или закупу сервисног објекта нити уговор закључен са овлашћеним
сервисом који ће га заступати најмање за период гарантног рока (страна 7. став 1.
конкурсне документације) остале понуде нису имале уочених недостатака.
На отварању понуда је био присутан представник једног понуђача „Индас“ д.о.о Нови Сад
који није имао примедбе. Један примерак Записника уручен је присутном представнику
понуђача а осталим понуђачима примерци записника биће достављени поштом у
законском року. Присутни представник је потписао записник. Поступак отварања завршен
је у 12,00 часова.

У свом извештају Комисија за јавне набавке наручиоца извршила преглед оцену и
рангирање понуда и сачинилиа следећу ранг листу понуђача: „Електро производ“
д.о.о. Ниш ул. Бабичког одреда бр.19 са освојених 86,53 пондера (73,53+3+10)
„ЕLECTRUM“ д.о.о. Београд ул. Матице српске бр.5 са освојених 85пондера (80+0+5)
„Велма“ д.о.о. Ваљево ул. Заобилазни пут бб. са освојених 84,53 (64,53+10+10) ПРО-

ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Зрењанин ул. Милетићева бр. 63 са освојених 47,13 пондера
(39,13+3+5).

Узевши горе наведено у обзир за најповољнијег понуђача за електро опрему за
бунаре партију број 1 Комисија за јавне набавке в.д. Директору предузећа
предложила је понуду понуђача : „Електро производ“ д.о.о. Ниш ул. Бабичког
одреда бр.19 са освојених 86,53 пондера , те је стога одлучено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На основу члана 149. став 1. и 6. Закона о јавним

набавкама против ове Одлуке понуђач може уложити Захтев за заштиту права и
исти поднети наручиоцу, а копију истовремено диставити Републичкој комисији у
року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.
Доставити и објавити:
- „Електро производ“ д.о.о. 18000 Ниш ул. Бабичког одреда бр.19

- „ЕLECTRUM“ д.о.о. 11000 Београд ул. Матице српске бр.5
- „Велма“ д.о.о. 14000 Ваљево ул. Заобилазни пут бб.
- „ПРО-ЕЛЕКТРО“ д.о.о. 23000 Зрењанин ул. Милетићева бр. 63.

- На Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
- Архиви.
Наручилац
ЈКП Чока
в.д. Директор
Вукоман Матовић

