ЈКП Чока
Број: 1040
Дана: 17.07.2017. године
23320 Чока
ул. Палих бораца бр. 5

На основу члана 39. и 108. 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 17.07.2017. године донео је следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1. Kao економски најповољнија понуда за набавку добара број 4/2017 под називом
набавка једног новог стандардног трактора са кабином изабрана је понуда
понуђача „AGROTESCHPMD“ д.о.о. из Трешњевца ул. Тополски пут бр.2. за трактор
ТАФЕ 42 ДИ укупне вредност без ПДВ-а у износу од 1.195.000,00 динара, са урачунатим
ПДВ-ом у износу од 1.434.000,00 динара, са роком и начином плаћања 50% на дан
закључења уговора и 50 % у року од 20 дана од испоруке трактора. Рок важења понуде
је 70 дана, а рок испоруке трактора је 10 дана од дана потписивања уговора. Гарантни
период је 36 месеци. Место и начин испоруке је ФЦО двориште наручоца. Уз понуду је
приложен уговор о закупу сервиса у Трешњевцу. Понуда је остварила укупно 100
пондер бодова (60+20+20). Понуда је благовремена, комплетна, не прелази

износ процењене вредности јавне набавке и садржи све неопходно потребне
елементе и прилоге.
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. Са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор.
Обаразложење
За јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 4/2017 процењене вредности од
1.250.000,00 (милиондвестотинепедесетхиљада и 00/100) динара без урачунатог ПДВ – а
, спроведен је 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 4/2017 је набавка
добара: „једног новог стандардног трактора са кабином : OРН 16700000 –
трактори. Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама седишта наручиоца у

Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 дана 14.07.2017. године са почетком у 11,30 часова.
Отварање понуда спровела је Комисија за јавне набавке наручиоца ЈКП Чока (у даљем
тексту : Комисија) именована Решењем Директора наручиоца број 957/1 од дана
03.07.2017. године u саставу : Терхеш Ендре - председник – контакт особа , члан
Миодраг Грбин –члан и Гаврило Давидов дипл. правник - члан. Отварању понуда
присуствовали су доле наведени представници понуђача који су поднели пуномоћја и то
за фирму „Ћорић Аграр“ пуномоћник Золтан Сабо пуномоћје без броја од дана 13.07.
2017.године и пуномоћник фирме „AgrotechPMD“ д.о.о. Трешњевац Сливка Габор, број
пуномоћја 12-17 од дана 14.07.2017. године. Отварању понуда није присуствовао
Директор наручиоца.
Благовремено односно до дана 14.07.2017. године до 11,00 часова примљене
су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: понуда дел. број 1034
„Ћорић Аграр“ д.о.о. из Башаида примљена је дана 14.07.2017.године у 9,20 часова и
понуда под деловодним бројем 1035 понуђача „AgrotechPMD“ из Трешњевца примљена је
дана 14.07.2017. године у 10,28 часова.Неблаговремених понуда није било.
Понуде су поднели следећи понуђачи:
I Понуда понуђача „Ћорић Аграр“ д.о.о. из Башаида ул. Војвођанска број 1.
оригинални број понуде је 51 од дана 14.07.2017. године. Деловодни број наручиоца је
1034 у деловодни протокол уведена је дана 14.07.2017. године у 9,20 часова. У својој
понуди понуђач је навео следеће: Понудио је трактор МАХИНДРА 575 ДИ ,цена без ПДВ-а
износи 1.350.000,00 динара, цена са урачунатим ПДВ-ом износи 1.620.000,00 динара, рок
и начин плаћања 50% на дан закључења уговора и 50 % у року од 20 дана од испоруке
трактора. Рок важења понуде је 70 дана.Рок испоруке је 2 дана после уплате аванса.
Гарантни период 12 месеци. Место и начин испоруке је ФЦО Чока.Није приложен доказ о
сервису.
II Понуда понуђача „AgrotechPMD“ д.о.о. из Трешњевца ул. Тополски пут бр.2.
Оригинални број понуде је 772/17 од дана 12.07.2017. године. Деловодни број наручиоца
је 1035 у деловодни протокол уведена је дана 14.07.2017. године у 10,28 часова. У својој
понуди понуђач је навео следеће: Понудио је трактор ТАФЕ 42 ДИ укупне вредности без
ПДВ-а у износу од 1.195.000,00 динара, вредност са урачунатим ПДВ-ом износи
1.434.000,00 динара.Рок и начин плаћања 50% на дан закључења уговора и 50 % у року
од 20 дана од испоруке трактора. Рок важења понуде је 70 дана, рок испоруке је 10 дана
од дана потписивања уговора.Гарантни период је 36 месеци. Место и начин испоруке
ФЦО двориште наручоца. Уз понуду је приложен уговор о закупу сервиса у Трешњевцу.
Понуда је комплетна.
Приспелe понуде нису имале уочених недостатака осим понуде понуђача „Ћорић Аграг“
д.о.о. из Башаида који није приложио доказе о сервису.Примедби представника понуђача
које се односе на поступак отварања понуда није било. Записник је уредно потписан од
стране чланова Комисије као и од стране присутних представника понуђача који су

преузели по један примерак овог записника. Сваки представник понуђача уредно је
потписао записник којим је истовремено потврдио пријем свог примерка. Поступак
отварања понуда завршен је у 12,00 часова.
Понуђач „Ћорић Аграр“ д.о.о. из Башаида ул. Војвођанска број 1. није приложио доказ
о сервису који је у конкурсној докумнетацији тражен те је добио по овом критеријуму
нула бодова. Понуде понуђача „Ћорић Аграр“ д.о.о. превазилази износ процењене
вредности ове јавне набавке. Оба понуђача понудила су тракторе конкурсној
документацији адекватних техничких карактеристика.
На основу свега до сада наведеног Комисија за јавне набавке ЈКП Чока сачинила је
одговарајуће ранг листе у којима је констатовано да је понуђач „AgrotechPMD“ д.о.о.
из Трешњевца ул. Тополски пут бр.2. остварио 100 пондер бодова (60 за понуђену цену +
20 бодова на гарантни рок од 36 месеци + 20 бодова на сервисну подршку - сервис је
обезбеђен у Трешњевцу на 29 километара).
Понуђач „Ћорић Аграр“ д.о.о. из Башаида ул. Војвођанска број 1. остварио је 53,1
пондер бодова (53,1 за понуђену цену која превазилази износ процењене вредности ове
набавке + 0 бодова на гарантни рок од 12 месеци +0 бодова на сервисну подршку јер
није приложен доказ о сервисној подршци (доказ о власништву или закупу сервисног
објекта или уговор закључен са овлашћеним сревисером који ће га заступати за време
гарантног рока па се не може установити нити постојање сервиса нити његова удањеност
од места седишта наручиоца ЈКП Чоке) те је узевши све до сада наведено у обзир
Комисија за јавне набавке ЈКП Чока за избор најповољније понуде директору наручиоца
предложила понуду понуђача „АGROTESHPMD“ д.о.о. 24426 iz Трешњевца ул.
Тополски пут бр.2. која је компелтна и прихватљива 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:
1.
2.
3.
4.

„AgrotechPMD“ д.о.о. 24426 Трешњевца ул. Тополски пут бр.2.
„Ћорић Аграр“ д.о.о. 23316 Башаида ул. Војвођанска број 1.
На Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Архиви.
Наручилац ЈКП Чока
Директор
Вукоман Матовић

