
ЈКП Чока 

Број: 733 

Дана: 28.06.2016. 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 Директор ЈКП Чока у складу 

са својим овлашћењима дана 28.06.2016. године донео је следећу: 

                                                             ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

      Kao економски  најповољнија понуда за набавку добара два комада нових 

теретних „PICK - UP“ возила стим да је прво возило са 2 седишта а друго возило 

са 5 седишта (2+3) у ЈМНВ 5/2016 ОРН: 34131000  – „Pick-up“ возила  

изабрана је понуда јединог понуђача  „AUTO CAR VIDAKOVIĆ“  д.о.о.  Суботица  

ул. Старине Новака бр. 53. Са следећим елементима:  прво возило  са два седишта по 

цени од 1.225.000,00 динара без ПДВ-а, прво возило са 2 седишта са ПДВ-ом по цени од 

1.470.000,00 динара.Друго возило са 5 седишта без ПДВ-а у износу од 1.274.999,17 

динара , друго возило са 5 седишта са урачунатим ПДВ-ом по цени од 1.529.999,00 

динара. Роком плаћања по фактури и испостави добара. Рок важења понуде 120 

дана.Начин плаћања по фактури , гарантни период  3 године или 100.000 км. Сервис је на 

удаљености од 58 км. Укупнна цена за ОБА ВОЗИЛА износи  2.499,999,17 динара без ПДВ-

а односно  2.999.999,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Понуда је остварила 100 пондера. 

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. 

О б а р а з л о ж е њ е 

            За јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 5/2016 процењене вредности од 

2.500.000,00 (двамилионапетстотинахиљада и 00/100) динара без урачунатог ПДВ – а ,  

спроводи се поступак  јавне набавке мале вредности. 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 : набавка два комада нових 

теретних „PICK - UP“ возила, стим да је прво возило са 2 седишта, а друго 

возило са 5 седишта (2+3). ОРН: 34131000  – „Pick-up“ возила.  

Поступак отварања понуда спроведен је у седишту наручиоца у канцеларији Директора 

предузећа у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 дана 28.06.2016. године са почетком у 10,30 

часова. 

Отварање понуда спровела је Комисија за јавне набавке наручиоца ЈКП Чока (у даљем 

тексту : Комисија).Комисија је  именована Решењем Директора наручиоца  број 588/1  

дана 27.05.2016. године u саставу : Терхеш Ендре - председник – контакт особа ,Јован 

Вујић и Гаврило Давидов дипл. правник - члан.           

Благовремено односно до дана 28.06.2016. године до 10,00 часова примљена је 

једна једина понуда понуђача  „AUTO CAR VIDAKOVIĆ“  д.о.о.из Суботице ул. Старине 

Новака бр. 53. Неблаговремених понуда НИЈЕ БИЛО:   

Понуду је поднео једини  понуђач  „AUTO CAR VIDAKOVIĆ“  д.о.о.  Суботица  ул. 

Старине Новака бр. 53. Оргиналан број понуде: 100/2016 од дана 24.06.2016.године. 

Деловодни број наручиоца је 729  и у деловодни протокол је уведена дана 28.06.2016. 

године у 9,38 часова. У својој понуди понуђач је навео следеће: прво возила са два 

седишта по цени од 1.225.000,00 динара без ПДВ-а , прво возило са 2 седишта са 

урачунатим ПДВ-ом износи 1.470.000,00 динара.Друго возило са 5 седишта без ПДВ-а по 

цени од 1.274.999,17 динара , друго возило са 5 седишта са ПДВ-ом по цени од 

1.529.999,00 динара.Рок  плаћања по фактури и испостави добара.Рок важења понуде је 

120 дана: Начин плаћања по фактури ,гарантни период је 3 године или 100.000 км. 

Сервис је на удаљености од 58 км. Укупна цена за оба возила је 2.499,999,17 динара без 

ПДВ-а а  укупна цена  за оба возила са урачунатим ПДВ-ом је 2.999.999,00 динара. 

Понуда је комплетна. Приспела  понуда  није имала уочених недостатака. Примедби  

представника понуђача није било  јер на отварању понуда није било овлашћених 

представника. Понуђачу ће се један примерак Записника  бити прослеђен путем поште. 

Поступак  отварања понуда  завршен је у 11,00 часова.  

Избор најповољније понуде извршен је применом критеријума „Економски 

најповољније понуде“ са следећим елементима и критеријумима: понуђена цена 80 

пондера, гарантни рок 10 пондера и сервисна подршка 10 пондера.  

 

Уколико би две или више понуда имале исти број пондер - бодова, као 

најповољнија била би изабрана понуда оног понуђача који понуди нижу цену . 

Уколико би две или више понуда имале  ИСТУ понуђену најнижу цену  као најповољнија 



била би изабрана понуда оног понуђача који je у својој понуди понудиo краћи рок 

испоруке. Комисија је након прегледа и анализе понуде најповољнијем понуђачу 

доделила  100 пондера (80+10+10). 

У свом извештају Комисија за јавне набавке наручиоца за најповољнијег понуђача 

Директору предузећа предложила је понуду јединог понуђача „AUTO CAR 

VIDAKOVIĆ“  д.о.о.  Суботица  ул. Старине Новака бр. 53. Са освојених 100 пондер 

бодова , 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:   

1. „AUTO CAR VIDAKOVIĆ“  д.о.о.  Суботица  ул. Старине Новака бр. 53.   

2. На Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

3. Архиви.                                                 

                                                                           Наручилац  

                                                                             ЈКП Чока    

                                                                                          Директор  Оноди Ибољка   

 

 

 

 


