План јавних набавки за 2016. годину

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки Општинске
управе општине Ириг
Измена број: 01-40-8/2016-1
Измена број: 01-40-8/2016-2
Измена број: 01-40-8/2016-3

Општинска управа општине Ириг

12.02.16
15.03.16
19.05.16
13.12.16

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењ ена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључењ а извршењ а
уговора
уговора

87.457.614

Укупно
2016
2017

84.387.614
3.070.000
26.674.191

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

канцеларијски материјал

канцеларијски
материјал
600.000

450.000

540.000

По годинама:
2016-450.000

426111/31

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

3
2017

2017-150.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

1.1.2

Начин утврђивања процењене вредности:
материјал за саобраћај-бензин и дизел
гориво

испорука сукцесивна
набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, односно предвиђених систематизацијом.Процена количине је
извршена на основу анализе потрошње претходне три године.
процењена вреднсот је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту
материјал
730.000
и дизел
876.000
426410/33
5
6
7
1.250.000 за саобраћај-бензин
поступак јавне
гориво
2016
2016
2017
набавке мале

вредности

По годинама:
2016-730.000
2017-520.000

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 14.12.16

испорука сукцесивно у току године
набавка се спроводи ради нормалног функционисања ОУ. Процена количине је извршена на основу анализе потрошње претходне три године,
увећана за два нова возила
процена вредности је утврђена на основу анализе цена нафтиних деривата из претходне три године, рачунајући и процену пораста цена на
тржишту нафтиних деривата 5%

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 1 од 4

1.1.3

набавка грађевинског материјала за
решавање стамбених потреба избеглица на
територији општине Ириг

набавка
грађевинског материјала
2.300.000
за
2.716.667
решавање стамбених потреба
избеглица на
416.667
територији општине Ириг

2.760.000

472900/97

500.000

472900/97

отворени
поступак

4
2016

7
2016

12
2016

По годинама:
2016-2.716.667
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Уговор о гранту бр.01-40-83/2015 од 21.10.2015.год. (Регионални стамбени програм-Стамбени пројекат у РС RHP-W4-CMG/COMO4-2015)
закључен између комесаријата за избеглице и миграције РС, ЈУП Истраживање и развој доо Београд и Општине Ириг
набавка се спроводи у циљу решавања стамбених потреба избеглица на територији општинеИриг
на основу листе корисника и предрачуна за сваког корисника
тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 01-40-8/2016-1; усвојена: 15.03.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена финансијског плана за 2016.годину после усвајања Првог ребаланса буџета Општине Ириг за 2016.годину

1.1.4

Набавка грађевинског материјала за
побољшање услова становања породица
избеглица на територији општине Ириг

Набавка грађевинског материјала
2.750.000
за
2.750.000
побољшање услова становања породица
избеглица на територији општине Ириг

3.300.000

472900/95

отворени
поступак

2
2016

5
2016

10
2016

По годинама:
2016-2.750.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

1.1.5

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
набавка аутомобила

Уговор бр.9-9/27 од 17.04.2015. год. Закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције РС и општине Ириг (заведен у општини Ириг под
бројем 01-40-31/2015 од 14.04.2015.год.)
набавка се спроводи у циљу стварања и побољшања услова становања породичних домаћинстава избеглица кроз помоћ у грађевинском
материјалу за завршетак започете изградње или адаптацију неусловних стамбених објеката на територији општине Ириг.
На основу Одлуке о додели средстава-листе коисника и предрачуна за сваког корисника.
тип набавке: обликована по партијама;
набавка
аутомобила
880.000
1.056.000
512111/45
3
4
7
1.715.000
поступак јавне
2016
2016
2016
набавке мале
835.000
1.002.000
512111/45
По годинама:

вредности

2016-1.715.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Уговор са Покарјинским секретаријатом за пољопривреду, шумарство и водопривреду
набавка се спроводи ради извршавања законом одређених надлежности Општинске управе општине Ириг и осталих органа локалне самоуправе
процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишних цена различитих ауто кућа путем интернета

Измена број: 01-40-8/2016-1; усвојена: 15.03.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена финансијског плана за 2016.годину после усвајања првог ребаланса буџета Општине Ириг за 2016.годину

1.1.6

Набавка грађевинског материјала
избеглицама на територији општине Ириг

Набавка
грађевинског материјала
12.500.000
15.500.000
избеглицама на територији општине
416.667 Ириг

По годинама:

2016-15.500.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.583.333

15.000.000

472900/96

500.000

472900/96

0

472900/96

отворени
поступак

4
2016

7
2016

12
2016

Уговор о гранту ( Регионални стамбени програм-Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W2-CMG/COMP3-2015) број 01-40-40/2015 од
16.10.2015.год. Закључен између Комесаријата за избеглице и миграције РС, ЈУП Истраживање и развој ДОО Београд и Општине Ириг
набавка се спроводи у циљу трајног збрињавања избеглих лица кроз помоћ у грађевинском материјалу на територији општине Ириг
На основу Одлуке о додели средстава-листе корисника и предрачуна за сваког корисника
тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 01-40-8/2016-1; усвојена: 15.03.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена финансијског плана за 2016. годину после усвајања Првог ребаланса буџета Општине Ириг за 2016.годину
Измена број: 01-40-8/2016-3; усвојена: 13.12.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Према Закону о ПДВ-у, ПДВ се не плаћа у промету добара и услуга који се врши у складу са међународним споразумом о донацији
Датум штампе: 14.12.16

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 2 од 4

1.1.7

Набавка добара за економско оснаживање
избеглица кроз доходовне активности

Набавка
825.858
оснаживање
825.858 добара за економско
избеглица кроз доходовне активности

991.029

472900/95

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

5
2016

2016-825.858
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.8

Остале напомене:
Набавка грађевинског материјала за
поправку или адаптацију сеоске куће са
окућницом

Уговор закључен између Општине Ириг и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр.01/40-84/2015 од 18.06.2015.године
набавка се спроводи у циљу пружања помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица на територији Општине Ириг
На основу исказаних потреба Избеглих лица за предметним добрима и Одлуком бр.01-40-84/2015--9 од 21.10.2015.године, установљен износ
помоћи по кориснику
тип набавке: обликована по партијама;
Набавка
150.000
за
180.000
472900/95
3
4
12
150.000 грађевинског материјала
отворени
поправку или адаптацију сеоске куће са
2016
2016
2016
поступак
окућницом

По годинама:
2016-150.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

1.1.9

Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка аутомобила за потребе полицијске
станице Ириг

Уговор закључен између Општине Ириг и Комесаријата за избеглице и миграције РС, бр.01-40-51/2015 од 15.05.2015.године
набавка се спроводи у циљу трајног збрињавања интерно расељених лица кроз помоћ у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију
предметне сеоске куће са окућницом
на основу одлуке о додели средстава и износа из уговора
Набавка
1.166.666
полицијске
1.400.000
512100/54/1
12
1
2
1.166.666аутомобила за потребе
поступак јавне
станице Ириг
2016
2017
2017
набавке мале

вредности

По годинама:
2016-1.166.666

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

набавка се спроводи у складу са чланом 18."Закона о безбедности саобрачаја на путевима"
процењена вреднсот је утврђена на основу анализе тржишних цена различитих ауто кућа путем интернета

Измена број: 01-40-8/2016-3; усвојена: 13.12.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16; поступак: ДОДАТ
Образложење: набавка се спроводи у складу са чланом 18."Закона о безбедности саобраћаја на путевима" у складу са Другим ребалансом буџета и изменом финансијског плана за
2016.годину
4.900.000

услуге
1.2.1

превоз ученика основних школа на
територији општине Ириг 2016/2017

превоз
ученика основних школа
2.500.000
на
4.900.000
територији општине Ириг 2016/2017

3.000.000

422411/79

По годинама:

отворени
поступак

6
2016

8
2016

6
2017

2016-2.500.000
2017-2.400.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

на основу члана 159."Закона о основама система образовања и васпитања" и члана 69. "Закона о основном обарзовању и васпитању"
Процењена вредност је утврђена множењем орјентационог броја ученика(из школске 2015/2016) са ценом месечне карте
55.883.423

Реконструкција крова зграде "Рајковац" у
Иригу

Реконструкција
крова зграде8.333.333
"Рајковац" у
8.333.333
Иригу

радови
1.3.1

10.000.000

По годинама:

511300/43

отворени
поступак

4
2016

6
2016

12
2016

2016-8.333.333
Разлог и оправданост набавке:

Датум штампе: 14.12.16

Набавку је потребно спровести јер је кров у доста лошем стању и потребна је његова реконструкција

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 3 од 4

1.3.2

Извођење радова на санацији и
реконструкцији зграда Касине у Врднику

Извођење
5.550.090
и
5.550.090 радова на санацији
реконструкцији зграда Касине у Врднику

6.660.108

511321/43

По годинама:

отворени
поступак

5
2016

7
2016

12
2016

2016-5.550.090
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Уговор закључен између Општине Ириг и Управе за капитална улагања АП Војводине бр.136-401-2162/2016-01/1 од 28.04.2016.године (заведен у
Општинској управи општине Ириг под бројем 01-401-4/2016 од 05.05.2016.године
набавку је потребно спровести да би се завршили већ започети радови на санацији зграде Касине
на основу предрачуна радова из пројекта

Измена број: 01-40-8/2016-2; усвојена: 19.05.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16; поступак: ДОДАТ
Образложење: одобрена средстав од стране Управе за капитална улагања АП Војводине- уговор бр.136-401-2162/2016-01/1 од 28.04.2016.године

1.3.3

Извођење радова на санацији локалног пута Извођење
42.000.000
локалног пута
42.000.000радова на санацији
на Фрушкој гори од државног пута Iб реда
на Фрушкој гори од државног пута Iб реда
број 21 до скретања према хотелу "Норцев" број 21 до скретања према хотелу "Норцев"

50.400.000

511300/78/7

отворени
поступак

12
2016

3
2017

7
2017

По годинама:
2016-42.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Уговор закључен између Општине Ириг и Управе за капитална улагања АП Впјводине бр.136-401-3917/2016-01/1 од 03.11.2016.године (заведен у
Општинској управи општине Ириг под бројем 01-401-20/2016 од 03.11.2016.године
набавку је потрено спровести, односно потребно је извршити санацију,јер се постојећи пут налази у јако лошем стању
на основу предмера и предрачуна радова из пројекта

Измена број: 01-40-8/2016-3; усвојена: 13.12.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одобрена средства од стране Управе за капитална улагања АП Војводине- уговор бр: 136-401-3917/2016-01/1 од 03.11.2016.године (заведен у Општини Ириг под бројем
01-401-20/2016 од 03.11.2016.године)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 01-40-8/2016-1; усвојена: 15.03.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16
Измена број: 01-40-8/2016-2; усвојена: 19.05.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16
Измена број: 01-40-8/2016-3; усвојена: 13.12.16; план: План јавних набавки Општинске управе општине Ириг од 12.02.16
Други ребаланс буџета за 2016.годину, Измена финансијског плана, Одобрена средства од стране Управе за капитална улагања АП Војводине

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
Оливера Филиповић Протић

Одговорно лице:
_______________________________
Оливера Филиповић Протић

Датум штампе: 14.12.16

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 4 од 4

