ЈКП Чока
Број: 1346
Дана: 08.09.2017. године
23320 Чока
ул. Палих бораца бр. 5
На основу члана 39. , 108. и 112.став 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама (»Сл.
Гласник РС« број 124/2012 , 14/2015 и 68/2016) и члана 51. Статута Директор ЈКП Чока у
складу са својим овлашћењима дана 08.09.2017. године донео је следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1. Kao економски најповољнија понуда за набавку добара број 5/2017 под називом
набавка једне нове тракторске цистерне за осоку од 6 метара кубних: OРН
44611000-6 – цистерне изабрана је понуда јединог понуђача „ЈУГОМЕТАЛ“
д.о.о. из Свилајнца ул.Кнеза Милоша бр.81 .Оригинални број понуде је 113 од
дана 31.08.2017. године. Деловодни број наручиоца је 1337 и у деловодни
протокол уведена је дана 08.09.2017. године у 10,00 часова. У својој понуди
понуђач је навео следеће: цена нове тракторске цистерне за осоку без урачунатог
ПДВ-а износи 832.500,00 динара односно 999.000,00 динара са урачунатим ПДВом.Рок и начин плаћања: 50 % одмах по закључењу уговора а преосталих 50 % у
року од 20 дана од дана испоруке ,рок важења понуде је 60 дана, рок испоруке је
60 дана.Гарантни период је од 24 месеца, а испорука на партитеу фцо двориште
наручиоца. Понуда је благовремена, комплетна, не прелази износ процењене
вредности ове јавне набавке и садржи све неопходно потребне елементе и
оставрила је 60 пондера.
2. Сходно одредбама члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова се Одлука
објављује на Порталу јавних набавки и интренет стараници наручиоца ЈКП Чока.
3. Сходно одредбама члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама , обзиром да
је поднета само једна понуда са најповољнијим понуђачем закључиће се одговарајући
уговор о купопродаји.
Обаразложење
За јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 5/2017 процењене вредности од 916.667,00
(деветстотинашеснаестхиљадашестстотинашездесетседам и 00/100) динара без
урачунатог ПДВ – а , за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности. Позив и
конкурсна документација објављене су на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца ЈКП Чока са седиштем у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 ПИБ 101417500 мат. бр.
08148058. шифра делатности 36.00 текући рачун 355- 1007919 – 39 код “Војвођанске
банке” а.д. Нови Сад Фил. Сента Екс. Чока. Предмет јавне набавке мале вредности број

5/2017 је набавка добара: „једне нове тракторске цистерне за осоку од 6 метара
кубних: OРН 44611000-6 – цистерне. Поступак отварања понуда спроведен је у
просторијама седишта наручиоца у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 дана 08.09.2017.
године са почетком у 11,30 часова. Отварање понуда спрровела је Комисија за јавне
набавке наручиоца ЈКП Чока (у даљем тексту : Комисија) именована Решењем Директора
наручиоца број 1246/1 од дана 23.08.2017. године у саставу : Терхеш Ендре председник – контакт особа , члан Миодраг Грбин –члан и Гаврило Давидов дипл.
правник - члан. Констатује се да отварању понуда није присуствовао представник
понуђача. Приспела је само једнa понуда понуђача „Југометал“ д.о.о. Свилајнац.
Отварању понуда није присуствовао Директор наручиоца. Благовремено односно до
дана 08.09.2017. године до 11,00 часова примљена је једна једина понуда дел. број
наручиоца 1337 понуђача „Југометал“ Свилајнац дана 08.09.2017.године у 10,00 часова.
Неблаговремних нити других понуда није било. Једини понуђач је у својој
понуди навео следеће: „ЈУГОМЕТАЛ“ д.о.о. из Свилајнца ул. Кнеза Милоша бр.81.
Оригинални број понуде је 113 од дана 31.08.2017. године. Деловодни број наручиоца је
1337 и у деловодни протокол уведена је дана 08.09.2017. године у 10,00 часова. У својој
понуди понуђач је навео следеће:цена нове тракторске цистерне за осоку без урачунатог
ПДВ-а износи 832.500,00 динара односно 999.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.Рок и
начин плаћања: 50 % одмах по закључењу уговора а преосталих 50 % у року од 20 дана
од дана испоруке ,рок важења понуде је 60 дана, рок испоруке је 60 дана:Гарантни
период је од 24 месеца, а испорука на партитеу фцо двориште наручиоца. Понуда је
комплетна.Приспела понуда није имала уочених недостатака. Никаквих примедби на
поступак отварања понуда није било јер једини понуђач на отварању понуде није био
присутан те записник није ни могао потписати. Примерак записника једином понуђачу
достављен је путем поште у складу са законом.Поступак отварања понуда завршен је у
12,00 часова.
Након отварања понуде Комисија је на својој седници анализирала приспелу понуду и
утврдила следеће: Позив и конкурсна документација објављене су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца ЈКП Чока.Конкурсну документацију преузело је
више потенцијалних понуђача. Извршена је измена и допуна конкурсне документације и
обавештење о продужетку рока за достављање понуда и све је објављено на Порталу
јавних набаваки и сајту наручиоца.Постоји могућност да је благовремена измена
конкурсне докумнетације прецизирајући број точкова тракторске цистерне могла
утицати на понуђаче, јер су приколице са четири точка скупље па је могуће да су
понуђачи проучавајући План јавних набавки ЈКП Чока за 2017. годину који је јавно
објављен на Порталу јавних набавки уочили да ће цена у њиховим понудама превазићи
процењену вредност ове јавне набавке па своје понуде из тог разлога нису доставили.
Анализирајући приспелу понуду јединог понуђача Комисија је доделила понуђачу за
понуђену цену 60 пондера. Гарантни рок од стране понуђача понуђен је на 2 године за
шта је понуда остварила 0 пондера јер по конкурној докунетацији је „Н“ број пондера

за 24 месеца и мање оцењено са 0 пондера. Сервис је понуђен у Бачкој Паланци на
удаљености од 129 км од седишта фирме наручиоца у Чоки на адреси Палих бораца бр. 5
те је за удаљеност сервиса од преко 100 км додељено понућачу 0 пондера. Збир свих
пондера износи 60 пондера.
На основу свега до сада наведеног, за избор најповољније понуде Комисија за јавне
набавке ЈКП Чока је у свој извештају Директору предузећа предложила понуду
јединог понуђача „ЈУГОМЕТАЛ“ д.о.о. Свилајнац ул. Кнеза Милоша бр. 81 са
остварених 60 пондера која је комплетна и прихватљива и не превазилази
износ процењене вредности ове јавне набавке 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. „Југометал“ д.о.о. 35210 Свилајнац ул. Кнеза Милоша бр. 81.
2. На Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
4. Архиви.
Наручилац ЈКП Чока
Директор
Вукоман Матовић

