ЈКП Чока
Број: 333
Дана: 19.03.2018. 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 68/2015) и члана 61. Статута Директор ЈКП Чока у складу са
својим овлашћењима дана 19.03.2018. године донео је следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Kao најповољнија понуда са најнижом понуђеном ценом за набавку добара
електричне енергије ЈНМВ 1/2018 изабрана је понуда понуђача ЈП ЕПС Београд
из Београда ул. Царице Милице бр. 2. Понуда је комплетна.
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 електричне енергије.
Сходно одредбама члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова се Одлука
објављује на Порталу јавних набавки и интренет стараници наручиоца ЈКП Чока.
Образложење
За јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 1/2018 процењене вредности од
3.000.000,00 (тримлиона 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. 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 текући рачун 355- 1007919 – 39 код
“Војвођанске банке” а.д. Нови Сад Фил. Сента Екс. Чока.
Предмет јавне набавке мале вредности је : набавка добара испоруке електричне
енергије за 2018 – ту годину у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1/2018.
Назив и ознака из општег речника набавки : 09310000- 5 :електрична енергија. Поступак
отварања понуда спроведен је у седишту наручиоца у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 дана
16.03.2017. године са почетком у 12,00 часова. Отварање понуда спроводи Комисија за
јавне набавке наручиоца ЈКП Чока (у даљем тексту : Комисија) именована Решењем

Директора наручиоца број 255/1 дана 05.03.2017. године u саставу : Терхеш Ендре председник – контакт особа , Одри Золтан – члан и Гаврило Давидов дипл. правник члан. Констатује се да су отварању понуда није присуствовао доле наведени представник
понуђача који није поднео пуномоћје. Констатовано је да отварању понуда није
присуствовао Директор наручиоца. Благовремено односно до дана 16.03.2018. године
до 11,30 часова примљена је само једна понуда понуђача ЈП ЕПС Београд из Београда
15.03.2018. године у 9,15 часова. Неблаговремених нити других понуда НИЈЕ БИЛО:
Назив или шифра понуђача под којим је понуда заведена и цена и евентуални попусти
које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума , а који
се могу нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за
сваког понуђача посебно) следећим редоследом: Оригинални број понуде је 18.01123587/1-18 од дана 09.03.2018. године , дел. број наручиоца је 304 од дана 15.03.2018.
године.Понуда је примљена у 9,15 часова. Понуђач је ЈП ЕПС Београд из Београда ул.
Царице Милице бр. 2, адреса за пријем поште: ул. Макензијева бр.37. Цена за испоручену
електричну енергију за процењену количину ,период снабдевања и сва места
примопредаје купца из датих услова снабевања из ове понуде без ПДВ-а по јединачној
цени износи 5,21 динара за један кWh , припадајући ПДВ по 1 кWh износи 1,04 динара а
укупна цена са урачунатим ПДВ-ом износи 6,25 динара са урачунатим трошковима
балансирања. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.Понуда је
комплетна. Приспела понуда није имала уочених недостатака. Примедби које се односе
на поступак отварања понуда није било јер на отварању понуда није био присутан
представник понуђача. Обзиром да није имао присутног представника, Понуђачу се
доставио један примерак овог Записника поштом у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама. Понуђач на отварању понуда није имао свог представника те стога није ни
могао потписати Записник.Поступак отварања завршен је у 12,30 часова.

Комисија је констатовала да је конкурсна документација благовремено и у складу
са законом објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца. Обзиром да су тражени капацитети за електичну енергију наручиоца у
односу на друге сличне наручиоце релативно мали као и да је је природа набавке
овог добра специфична а постоји и мали број понуђача који би могли ову набавку
квалитетно одрадити у смислу располагања адекватних кадровских и
материјалнио техничких могућности примљена је једна једина понуда горе
наведеног понуђача. Понуда је благовремена , прихватљива, комплетна и
задовољава све услове тражене конкурсном документацијом наручиоца.
На основу свега до сада наведеног Комисија је директору доставила свој предлог
у коме је предложила да у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2018
под називом набавка електричне енергије за најповољнијег понуђача изабере
понуду јединог понуђача ЈП ЕПС Београд из Београда ул. Царице Милице бр. 2 те
је на основу свега до сада наведеног одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу
јавних набавки.
Доставити:
1. на портал јавних набавки
2. најповољнијем понуђачу
3. сајт наручиоца
4. архиви

Наручилац ЈКП Чока
Директор
Вукоман Матовић

