ЈКП Чока
Број: 1176
Дана: 30.08.2018. 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 30.08.2018. године донео је следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Kao најповољнија понуда за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 3/2018
половног ауто подизача – возила за одношење смећа у контејнерима изабрана
је понуда понуђача СЗТР „АГРАР М ПЛУС“ из Чачка – Прељина са понуђеном
ценом без урачунатог ПДВ-а у износу 2.900.000,00 динара, односно са
урачунатим ПДВ-ом у износу 3.480.000,00 динара. 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 половног ауто подизача.
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
Наручилац Јавно Комунално Предузеће Чока спровео је поступак јавне набавке добара
мале вредности број ЈНМВ 3/2018 процењене вредности од 2.917.000,00
(двамилионадеветстотинаседамнаестхиљада и 00/100) динара без урачунатог ПДВ – а.
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 добара је половни ауто
подизач – возило за одношење смећа у контејнерима (ОРН: 34144510 – возила за
одношење смећа). Поступак отварања понуда спроведен је у седишту наручиоца у Чоки
у ул. Палих бораца бр. 5 дана 28.08.2018. године са почетком у 12,00 часова. Отварање
понуда спровeла је Комисија за јавне набавке наручиоца ЈКП Чока (у даљем тексту :
Комисија) именована Решењем Директора наручиоца број 1090/3 дана 16.08.2018. године
у саставу : Терхеш Ендре - председник – контакт особа , Миодраг Грбин – члан и Гаврило

Давидов дипл. правник - члан. Комисија је констатовала да је отварању понуда
присуствовао представник понуђача који је поднео пуномоћје за СЗТР „Аграр M плус“
Милинко Ивановић. Благовремено односно до дана 28.08.2018. године до 11,30 часова
примљена је само једна понуда дел. број 1159 понуђача СЗТР „АГРАР М ПЛУС“ из Чачка Прељина дана 28.08.2018. године у 11,20 часова. Неблаговремених нити других
понуда није било. Приспела Понуда је оригиналног броја 02/2018 од дана 27.08.2018.
године. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.Понуђена цена без
урачунатог ПДВ-а износи 2.900.000,00 динара.Понуђена цена са урачунатим ПДВ-ом
износи 3.480.000,00 динара са роком плаћања од 45 дана.Начин плаћања је динарски на
текући рачун , гарантни период је 6 месеци са роком испоруке од 15 дана. Понуда је
комплетна. Приспела понуда није имала уочених недостатака. Никаквих примедби на
поступак отварања понуда није било. Понуђачу је уручен један примерак Записника у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Записник је потписан од стране
представника понуђача. Поступак отварања завршен је у 12,30 часова.

Комисија је констатовала да је конкурсна документација благовремeно и у складу
са законом објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца. Примљена је само једна понуда мада је конкурсну документацију са
портала преузело више потенцијалних понуђача. Разлог је у томе што се набавља
половно возило које је само по себи специфично јер понуђачи могу углавном бити
предузећа или предузетници који се поред осталог баве и комуналним
делатностима и којима ово возило није потребно.
Понуда је благовремена, не превазилази процењену вредност ове набавке,
прихватљива је , валидна, комплетна и задовољава све услове тражене
конкурсном документацијом наручиоца стога је Комисија директору предузећа за
избор најповољније понуде предложила понуду јединог понуђача СЗТР „АГРАР М
ПЛУС“ из Чачка – Прељина, 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 и сајт наручиоца
2. најповољнијем понуђачу
3. архиви

Наручилац ЈКП Чока
Директор
Вукоман Матовић

