РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1
ПРЕДСЕДНИК ОШТИНЕ СЕНТА
Број: ПО-215-3/2015-II
Дана: 22.09.2015. године
С Е Н Т А
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке о стручној оцени понуда број 404-1-01-2-10/2015-03-IV
од 22.09.2015. године, Председник општине Сента доноси:
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
По предмету број 404-1-01-2-10/2015-03-IV уговор о јавној набавци се додељује понуђачу:
Пољопривредна стручна служба Сента, д.о.о. Сента, Поштанска број 25/1; Матични број: 08052557,
ПИБ: 101099487
1. Предмет јавне набавке: услуге
2. Опис предмета јавне набавке: Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта
3. Назив и ознака из општег речника набавке: 77100000 – Услуге у области пољопривреде
4. Процењена вредност јавне набавке: 2.083.333,00 динара без ПДВ-а
5. Број примљених понуда: 1 (једна)
6. Највиша понуђена цена: 833.330,00 динара без ПДВ-а
7. Најнижа понуђена цена: 833.330,00 динара без ПДВ-а
8. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 833.330,00 динара без ПДВ-а
9. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 833.330,00 динара без ПДВ-а
10. Основни подаци о понуђачу којем је додељен уговор:
„ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СЕНТА“ Д.O.O., 24400 Сента, Поштанска бр. 25/1; Матични
број: 08052557, ПИБ: 101099487; број текућег рачуна: 355-1002091-79, Војвођанска банка; телефон:
024/811-370, факс: 024/812-487; e-mail: pstanicau@poljostanicasenta.rs; лице за контакт: Милош Халгашев;
лице одговорно за потпис: Јосип Чешљар
10.1. Основни подаци о подизвођачу којем је поверено извршење дела уговора: -11. Основни подаци о понуди:
Број понуде: 287/01 од 14.09.2015. године
Цена: 833.330,00 динара без ПДВ-а
Понуда је дата за набавку услуге контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта за
испитивање 500 комада узорака, и то:
1) узорковање
2) припрема узорка
3) одређивање реакције земљишта (pH) у H2O
4) одређивање реакције земљишта (pH) у KCl
5) одређивање садржаја хумуса
6) одређивање садржаја кацијум карбоната CaCO3
7) одређивање садржаја фосфора P2O5
8) одређивање садржаја калијума K2O
9) укупан азот
10) четворогодишња препорука и тумачење резултата
11) анализа и давање препоруке
Правно лице које узоркује, треба да врши и анализу и давање препоруке уз обавезно достављање
препоруке сваком газдинству заједно са резултатима испитивања.
Правно лице који узоркује треба да подноси извештај о стању плодности обрадивог пољопривредног

земљиштима на подручју општине Сента у скраћеној писменој форми и у потпуној електронској форми
општини Сента, Одељењу за привреду и финансије.
Начин плаћања: Плаћање се врши по месечно испостављеним овереним рачунима, у року од најдуже 45
дана од дана пријема истих. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рок за извршење испитивања: до 31.12.2015. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 08.09.2015. године, Председник општине Сента је донео Одлуку о покретању поступка број ПО215/2015-II, Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, шифра из општег речника јавне
набавкe 77100000 – Услуге у области пољопривреде.
Према Одлуци, процењена вредност јавне набавке је 2.083.333,00 динара без ПДВ-а.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца пристигла је следећа понуда:
1. „ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СЕНТА“ Д.O.O., 24400 Сента, Поштанска бр. 25/1,
заведена под бројем 8291/2015 дана 15.09.2015. године у 13,00 часова.
Понуђена цена: 833.330,00 динара без ПДВ-а.
Одлука о додели уговора о јавној набавци донoси се применом критеријума: “НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА.“
На основу изнетих, Комисија за јавне набавке предложила је Председнику општине Сента да уговор о
јавној набавци додели „ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СЕНТА“ Д.O.O., Сента,
Поштанска бр. 25/1, као понуђачу са најнижом понуђеном ценом.
На основу изнетих одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке незадовољна странка има право поднети Наручиоцу захтев за заштиту права понуђача
у року од 5 дана од дана пријема исте.
Захтев за заштиту права понуђача подноси се у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и то непосредним путем или путем поште на
адресу Наручиоца, са назнаком ”Захтев за заштиту права понуђача“.

Председник општине Сента
_____________________________
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ.

