ЈКП Чока
Број: 1227
Дана: 21.08.2017. 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 61. Статута Директор ЈКП Чока у
складу са својим овлашћењима дана 21.08.2017. године донео је следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЕЛЕКТРООПРЕМА ЗА БУНАРЕ
Партија број 1
Kao економски најповољнија понуда за набавку добара партије број 1 ЈНМВ
8/2016 под називом набавка електроопреме за бунаре изабрана је понуда
најповољнијег понуђача „ЕLECTRUM“ д.о.о. Београд ул. Матице српске бр.5.
Понуда садржи следеће елементе: 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 продужен је до дана 31.08.2017. године. Рок испоруке 14
дана. Гарантни период 2 године. Понуда је комплетна. Понуда је остварила 88,00 пондер
бодова (80+3+5).

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
Наручилац ЈКП Чока спровео је поступак за јавну набавку мале вредности добара
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 у две посебне партије.
Поступак Партије број 1 спроведен је под називом ЕЛЕКТРООПРЕМА ЗА БУНАРЕ

са вредношћу без урачунатог ПДВ-а у износу од 358.333,34 динара , односно
430.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Поступак Партије број 2 спроведен је
под називом набавка ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА ЗА АСИНКРОНЕ МОТОРЕ у
вредности од 600.000,00 динара БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-а односно 720.0000,00
динара са урачунатим ПДВ-ом.Ради реализације ове набавке наручилац је спровео
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. 1. 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 спровела је Комисија за јавне набавке наручиоца ЈКП Чока (у даљем
тексту : Комисија) именована Решењем Директора наручиоца број 1573/1 дана
06.12.2016. године у саставу : Терхеш Ендре - председник – контакт особа , Одри
Золтан - члан и Гаврило Давидов дипл. правник - члан. Констатује се да је
једини присутни понуђач био представник понуђача „Индас“ д.о.о. Нови Сад
Милан Плавшић пуномоћ од 15.12.2016. године који је поднео пуномоћје и
учествовао у отварању понуда за партију број 2 која није предмет извештаја
Комисије везан за партију број 1.
Благовремено односно до дана 16.12.2016. године до 10,00 часова
примљене су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: 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.
Оргиналан 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 била комплетна.

II Понуда понуђача „Електро производ“ д.о.о. Ниш ул. Бабичког одреда бр.19
оригинални број понуде за партију број 1 је број 38 од дана 14.12.2016. године.
Деловдни 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.
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 је 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 је 76/16 од дана 14.12.2016. године.
Деловодни број наручиоца је 1638 од дана 15.12.2016. године у 10,20
часова.Вредност понуде без ПДВ-а 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.
Након извештаја Комисије о стручној оцени понуда под бројем 1652/1 од дана
16.12.2017.године донета је Одлука о додели уговора број 1652/2 дана
16.12.2016.године по којој је за најповољнијег понуђача изабран „Електро
производ“ д.о.о. Ниш ул. Бабичког одреда бр.19 са освојених 86,53 пондера
(73,53+3+10). Ову своју одлуку наручилац ЈКП Чока објавио на Порталу јавних
набавки и сајту наручиоца.
На одлуку о додели уговора захтев за заштиту права поднео је понуђач „Electrum“
д.о.о. Београд ул. Матице Српске бр. 5.
Одлучујући по поднетом захтеву за заштиту права Републичка Комисија за
заштиту права у поступцима јавних набавки под бројем 4-00-1818/2016 дана
06.06.2017. године донела је Решење (у даљем тксту : Решење) које је наручилац
ЈКП Чока уредно запримио дана 27.06.2017.године.
Дана 13.07.2017. године под деловодним бројем 1030 Комисија за јавне набавке
наручиоца (у даљем тексту: Комисија ) , на основу члана 158. став 6. и 160. став

1. Закона о јавним набавкама (»Сл. Гласник РС« број 124/2012, 14/2015 и
68/2015 - у даљем тексту:Закон) обавестила је све учеснике поступка јавне
набавке да је Републичка Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
под бројем 4-00-1818/2016 дана 06.06.2017. године донела Решење (које је
наручилац ЈКП Чока уредно запримио дана 27.06.2017.године) којим је усвојила
као основан захтев за заштиту права подносиоца захтева „Electrum“ д.о.о. Београд
и делимично поништила поступак јавне набавке мале вредности добара електро
опреме, обликовaн по партијама за партију 1 под називом набавка електроопреме
за бунаре ЈН бр 8/2016 за коју је позив за подношење понуда објављен на порталу
јавних набавки дана 06.12.2016. године наручиоца ЈКП Чока у делу стручне оцене
понуда садржане у Извештају о стручној оцени понуда број 1652/1 од дана
16.12.2016 године и доношења Одлуке о додели уговора број 1652/2 од дана
16.12.2016. године и обавезала наручиоца ЈКП Чоку да подносиоцу захтева
„Electrum“ д.о.о. Београд накнади трошкове поступка заштите права које је исти у
свом захтеву за заштиту права определио у износу од 60.000,00 динара у року од
15 дана од дана пријема Решења.
Републичка Комисија је наручиоцу наложила : да понови фазу стручне оцене
понуда, да посебно отклони све пропусте које је Комисија констатовала својим
Решењем, да извештај детаљно документује и образложи односно да сачини
извештај сходно одредбама члана 105. став 2. Закона, да донесе одлуку која
мора бити детаљно образложена сходно одредбама члана 108. став 4. Закона и
предметном поступку и да садржи податке из извештаја и поуку о правном леку,
да понуђаче који су учествовали у поступку обавести о њиховом исходу на
законом прописан начин, на тај начин ће се обезбедити накнадна провера фазе
оцењивања понуда и утврђивања основа за одлучивање а посебно да отклони све
пропусте , недостатке и неправилности.
У том циљу Комисија за јавне набавке ЈКП Чока замолила је све Цењене учеснике
– све понуђаче у овом поступку да се исти одмах по пријему поднеска писаним
путем изјасне да ли су вољни, односно сагласни да продуже рокове важења својих
већ поднетих понуда које су поднели у овој набавци у децембру месецу прошле
године до дана доношења коначне одлуке у овој јавној набавци а најкасније до
дана 31.08.2017. године. Ово своје обавештење Комсија је доставила свим
понуђачима у овом поступку на адресе : „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.као и Комисији за заштиту права у

поступцима јавних набавки ул. Немањина бр. 22-26 у циљу информисања о
спроведеним радњама наручиоца.
Поступајући по обавештењу Комисије за јавне набавке ЈКП Чока позвани
понуђачи доставили су своје поднеске сходно следећем:
ELECTRUM д.о.о. из Београда ул. Матице српске бр. 5 у свом поднеску број
76/2017 од дана 14.07.2017. године дел. број наручиоца 1047 од дана 17.07.2017.
године наводи и уједно обавештава да је сагласан да продужи рок важења своје
већ поднете понуде у оквиру ЈН бр.8/2016 из децембра месеца прошле године до
дана доношења коначне одлуке у овој јавној набавци најкасније до 31.08.2017.
године. Поднесак садржи оригинални потпис и печат овлашћеног лица.
ЕЛЕКТРОПРОИЗВОД д.о.о. из Ниша ул. Бабичког одреда бр. 19 у свом
поднеску број 1067 од дана 19.07.2017. године наводи и обавештава наручиоца
да је рок важења своје понуде бр. 38 од дана 14.12.2016. године продужио до
дана 31.08.2017. године. Поднесак садржи оригинални потпис и печат овлашћеног
лица.
ПРО-ЕЛЕКТРО д.о.о. из Зрењанина ул. Милетићева бр. 63 у свом поднеску број
1107 од дана 27.07.2017. године наводи да овим путем обавештава у вези дописа
Комисије наручиоца број 1030 од дана 13.07.2017. године да НИСУ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ за продужење рока важење своје понуде за партију број 1
набавке под називом набавка електропреме за бунаре број ЈН 8/2016 те сходно
томе неће упућивати ни сагласност за продужење рока важења исте понуде.
Поднесак садржи оригинални потпис и печат овлашћеног лица.
ВЕЛМА д.о.о. из Ваљева ул. Заобилазни пут бб. усвом поднеску број 1133 од
дана 01.08.2017. године навео је да су сагласни да продуже важност своје понуде
број 379/2016 од дана 12.12.2016.године све до окончања поступка односно
доделе уговора у процесу јавне набавке ЈНМВ 8/2016 за партију број 1- набавка
електро опреме за бунаре.Поднесак садржи оригинални потпис и печат
овлашћеног лица.
Пошто је прибавила све поднеске од својих понуђача Комисија за јавне набавке
ЈКП Чока је приступила поновном прегледу свих понуда узимајући у обзир и
уважавајући све наводе Решења Републичке Комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки под бројем 4-00-1818/2016 дана 06.06.2017. године и
установила следеће:

Извршивши поновни увид у поднесак Понуђача ПРО-ЕЛЕКТРО д.о.о. из
Зрењанина ул. Милетићева бр. 63. Комисија је констатовала да понуђач НИЈЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАН за продужење рока важење своје понуде за партију број 1
набавке под називом набавка електропреме за бунаре број ЈН 8/2016 те сходно
томе НИЈЕ НИ УПУТИО САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА СВОЈЕ
ПОНУДЕ.Сходно томе рок важења понуде које је тај понуђач упутио
децембра месеца 2016. године је истекао и та понуда практично више не
важи те исту Комисија за јавне набавке ЈКП Чока није могла узети у
разматрање и поновно бодовање.
Комисија за јавне набавке ЈКП Чока поново врши увуд у сваку од понуда понуђача
који су рокове важења својих понуда продужили и врши поновно бодовање и
увидом у сву расположиву документацију утврдила је следеће:
Чланом 84. став 3. Закона прописано је да наручилац у конкурсној документацији
наводи, описује и вреднује критеријуме и све елементе критеријума које намерава
да примени а посебно наводи методологију за доделу пондера за сваки елеменат
критерујума који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда .
Чланом 84. став 5. Прописано је да је наручилац при оцењивању понуда дужан да
примењије само онај критеријум и елемент критеријума који су садржани у
конкурсној докуменатацији и то на начин како су описани и вредновани, те је ове
критеријуме Комисија дужна посебно уважити и применити.
Увидом у конкурсну документацију Комисија за јавне набавке ЈКП Чока је
установила да је конкурсном документацијом прописано да ће се оцењивање
извршити применом критеријума економски најповољније понуде са
критеријумима понуђена цена 80 пондера, га- рантни рок 10 пондера, рок
испоруке 10 пондера те ће се бодоводање извшити на следећи начин:
1.цена електроопреме 80 пондера
П1 = (најнижа цена/понуђена цена) пута 80 заокружено на 2 децимале где је П1број пондера,
2.гарантни рок за електроопрему (рачуна се од дана уградње) 10 пондера,
до 2 године -0 пондера ,
од 2 до 3 године - 3 пондрера,
од 3 до 4 године - 6 пондера ,

изнад 4 године- 10 пондера,
3.рок испоруке електроопреме 10 пондера,
до 3 дана од потписивања уговора -10 пондера,
од 4 до 15 дана од потписивања угвора -5 пондрера,
преко 15 дана од потписивања уговора -0 пондера.

На основу до сада наведено Комисија је сачинила ТАБЕЛУ ПОНДЕРИСАЊА
( БОДОВАЊА) по редоследу приспећа продужавања важења понуда
р
б

понуђач

1

ВЕЛМА
д.о.о. Ваљева

2

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОД
д.о.о. Ниш

3

ELECTRUM д.о.о. из
Београда

Понуђена цена

Гарантни рок

Рок испруке

Укупно
пондер
а

најнижа/понуђе
на
цена
пута 80 пондера

264.958,80

до 2 год. -0 понд.
од 2 до 3 год.
- 3 понд.
од 3 до 4 год.
- 6 понд.
изнад 4 год
-10 понд.
изнад 4 године

до 3 дана
-10 понд.
од 4 до 15
дана
- 5 пондера
преко 15 дана
-0 пондера
3 дана

64,53
232.531,20

10
25 месеци

10
3 дана

84,53

73,53
213.720,00

3
2 године

10
14 дана

86,53

80,00

3

5

88,00

ранг

максим.
100
пондера
3
2
1

Имајући у виду начин на који је наручилац конкурсном документацијом
определио вредновање елемената критеријума гарантни рок који ће вредновати
тако што ће у конкретном случају елемент критеријума гарантни рок бити
бодован тако што ће се 0 пондера доделити за гарантни рок од 1 године и 11
месеци дакле до 2 године , док ће се гарантни рок од 2 године вредновати са 3
пондера те је стога приликом вредновања броја пондера понуђача ELECTRUM
д.о.о. из Београда ул. Матице српске бр.5 истом за понуђене 2 године додељено
3 пондера док су остали понуђачи сходно понуђеним временским периодима
гарантног рока остварили своје пондере сходно горе наведеној табели.
Уважавајући критеријуме из конкурсне документације извршено је вредновање
понуда свих учесника поступка који су рокове важења својих понуда продужили.

На основу детаљне анализе Комисија за јавне набавке ЈКП Чока је сачинила
коначну
РАНГ ЛИСТУ
Рб.
1.

Назив понуиђача
ELECTRUM д.о.о.

Адреса
број пондера
Београд
(80+3+5)
ул. Матице српске бр.5
88,00
2.
ЕЛЕКТРОПРОИЗВОД
Ниш
(73,53+3+10)
д.о.о.
ул. Бабичког одреда бр. 19
86,53
3.
ВЕЛМА д.о.о.
Ваљево
(64,53+10+10)
Заобилазни пут бб
84,53
Понуда понуђача Про-Електро из Зрењанина није поново бодованапондерисана.
У свом Извештају број 1226 од дана 21.08.2017. године Комисија за
јавне набавке ЈКП Чока за најповољнијег понуђача за електро опрему за
бунаре партију број 1 Директору предузећа предложила је понуду понуђача :
„ЕLECTRUM“ д.о.о. Београд ул. Матице српске бр.5 са освојених 88
пондера (80+3+5) те је на основу свега до сада наведеног 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
Директор Вукоман Матовић

