На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12,14/15,68/15), и Налога за покретање поступка путем наруџбенице III Број: 40492/2017 од 04.10.2017. године, Лице за јавне набавке, овим путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку услугe - Контрола плодности и садржаја тешких метала
пољопривредног земљишта на подручју општине Сокобања.
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује се на сајту
наручиоца www.opstinasokobanja.com
Предмет јавне набавке: Контрола плодности и садржаја тешких метала пољопривредног
земљишта на подручју општине Сокобања.
За реализацију предметне набавке пружалац услуге треба да има радно ангажована следећа
лица: 5 доктора наука, 4 инжињера пољопривреде и 4 техничара.
Понуђач мора да достави доказе о испуњености тих услова и то: Копије пријава на
осигурање за запослена лица, односно
уговоре о радно ангажованим лицима, са
фотокопијама диплома.
У понуди цене се исказују без и са ПДВ-ом и у динарима.
Наручилац ће вредновати цену исказану без ПДВ-а.
Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума ''најнижа понуђена
цена без ПДВ''.
Услуге ће се реализовати од дана издавања наруџбенице до 30.11.2017.
Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана реализације пројекта.
Понуђачи достављају понуде до 10.10.2017. године до 12,00 часова факсом на број 018/830253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица
Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком Контрола плодности и садржаја
тешких метала пољопривредног земљишта на подручју општине Сокобања. .Понуда која
стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити разматрана.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом.
Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и
оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима.
Уколико постоје исправке, оне морају бити печатиране и парафиране од стране лица које је
потписало понуду.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок
почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по
договору, сукцесивно, од -до и сл.).
Рок важења понуде је минимално 30 дана.
Понуђач који није изабран обавештава се о издавању наруџбенице на његов изричит захтев.
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 04.10.2017.године
III Број: 404-92-1/2017

Лице за јавне набавке
Душица Станковић с.р
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Спецификација тражених услуга
Ред.
број
акт.

Кол.

Јединица
мере

28

Радни дан

2 Рад инжењера

12

Радни дан

3

10

Радни дан

4 Хемијске анализе земљишта
(НПК, хумус, pH, карбонати)
5 Хемијске анализе тешких метала у
земљишту
6 Хемијске анализе биљног материјала
(ССП, ССЦ, НДФ, АДФ, пепео, масти)

14

Узорак

7

Узорак

7

Узорак

7 Садржај тешких метала у биљном
материјалу
9 Трошкови материјала (кречно ђубриво,
мин. ђубриво, семе)
10 Трошкови писања студије, извештаја,
израде упутстава и штампања

7

Узорак

7

демо поље

-

-

1

Назив активности

Рад научних радника
Рад техничара

Јединична
цена(дин.
)
без ПДВ-а

Укупна
вредност
(дин)
без ПДВ-а

-

Укупно
без ПДВ-а
Укупно
са ПДВ-ом
У оквиру пројекта сарађиваће се са 7 произвођача.На одабраним парцелама треба узорковати
земљиште сондом на дубини 25 цм по методологији система контроле плодности земљишта,
за утврђивање параметара плодности и садржаја тешких метала. На прикупљеним узорцима
и на узорцима биљног материјала треба обавити анализе наведене у табели.Након завршених
анализа урадиће се анализа добијених резултата, дати препорука за даље коришћење која ће
обухватити и примену органских и минералних ђубрива, као и препоруку за примену мера
калцификације. Део неопходног материјала за предложене мере побољшања и очувања
плодности земљишта ће се поделити произвођачима (у вредности по 10.000,00 динара) јер је
то један од сигурних начина да ће се предложене мере применити у пракси.
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