План јавних набавки за 2016. годину

Обухвата:

Фонд за грађевинско земљиште, изградњу и одржавање комуналних објеката, локалних и некатегорисаних путева општине
Ириг

Датум усвајања:

План јавних набавки Фонда за
грађевинско земљ иште, изградњ у и
одржавањ е локалних и
некатегорисаних путева општине
Ириг

15.03.16

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

28.942.500

Укупно
2016

28.942.500
1.800.000

услуге
1.2.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Израда пројектно-техничке документације
изградње канализационе мреже у Иригу

Израда
пројектно-техничке документације
1.000.000
1.000.000
изградње канализационе мреже у Иригу

1.200.000

511451/22

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2016

7
2016

12
2016

2016-1.000.000
Разлог и оправданост набавке:

1.2.2

Начин утврђивања процењене вредности:
Израда Плана детаљне регулације улични
коридор Турско брдо

законска обавеза инвеститора на основу закона о планирању и изградњи јесте да изради пројектно техничку докуменатцију да би се могло
исходовати решење и одобрење за извођење радова.
процењена вредност је утврђена на основу претходно закључених уговора и дужине канализационе мреже планиране за пројектовање.
Израда
800.000улични
960.000
511400/3
6
6
12
800.000Плана детаљне регулације
поступак јавне
коридор Турско брдо
2016
2016
2016
набавке мале

вредности

По годинама:
2016-800.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

радови
1.3.1

Изградња тротоара у Крушедол Прњавору

Законска обавеза инвеститора на основу Закона о планирању и изградњи јесте да изради ПДР ради разграничења површине јавне намене од
осталих површина односно проширење уличног коридора
процењена вредност је утврђена на основу закључених уговора из претходне године у складу са површином обухвата плана.
27.142.500
2.499.000
2.499.000
Изградња тротоара у Крушедол Прњавору

2.998.800

По годинама:

511200/45

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2016

6
2016

12
2016

2016-2.499.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 17.03.16

Омогућавање бољих услова живота и изградња инфраструктуре у сеоским срединама.
Процењена вреднсот је утврђена из премера и предрачуна у Главном пројекту.
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1.3.2

Реконструкција парка у Иригу

Реконструкција
парка у Иригу
3.750.000
3.750.000

4.500.000

По годинама:
2016-3.750.000
Разлог и оправданост набавке:

1.3.3

Начин утврђивања процењене вредности:
Извођење радова на успостављању
бициклистичко стазе између Манастира
Ново Хопово и Ирига - друга фаза

511393/30

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2016

Унапређење инфраструктуре и допринос лепшем изгледу парка у центру Ирига.
процењена вреднсот је утврђена на основу предмера и предрачуна радова из пројектно техничке документације
Извођење
3.750.000
4.500.000
511300/46
9
3.750.000 радова на успостављању
поступак јавне
бициклистичко стазе између Манастира
2016
набавке мале
Ново Хопово и Ирига - друга фаза
вредности

7
2016

12
2016

10
2016

12
2016

По годинама:
2016-3.750.000

Разлог и оправданост набавке:

1.3.4

Начин утврђивања процењене вредности:
изградња канализационе мреже у радној
зони у Иригу

Обезбеђивање путне инфраструктуре за мештане насеља Ириг у викенд зони насеља Ириг и успостављања бициклистичко-пешачке стазе до
Манастира Ново Хопово
на основу предмера и предрачуна радова из идејног пројекта
изградња
8.300.000
у радној
9.960.000
511200/20
8
10
12
8.300.000 канализационе мреже
отворени
зони у Иригу
2016
2016
2016
поступак

По годинама:
2016-8.300.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.3.5

Инфраструктурно опремање радне зоне у иригу ради привлачења инвеститора.
Процењена вредност је утврђена на онову предмера и предрачуна радова из пројектно техничке документације
2.843.500
3.412.200
511300/35
3
2.843.500
поступак јавне
реконструкција јавне расвете у општини Ириг реконструкција јавне расвете у општини Ириг
2016
набавке мале

вредности

По годинама:

4
2016

7
2016

2016-2.843.500
Разлог и оправданост набавке:

1.3.6

Начин утврђивања процењене вредности:
Наставак изградње канализационе мрежеу
Иригу

Постизање енергетске ефикасности кроз уштеду потрошње ел. Енергије и смањање трошкова одржавања јавне расвете, као и за модернизацију
јавне расвете заменом живиних светиљки са новом ЛЕД технологијом.
Процењена вредност је утврђена на основу предмера и предрачуна из идејног пројекта
Наставак
6.000.000
мрежеу
7.200.000
511200/20
7
10
12
6.000.000изградње канализационе
отворени
Иригу
2016
2016
2016
поступак

По годинама:
2016-6.000.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Место и датум:

Изградња инфраструктуре ради унапређења услова становања грађана Ирига.
Вредност је утврђена на основу предмера и предрачуна радова из Пројектно техничке документације

М.П.

Овлашћено лице:
Стеван Казимировић

Одговорно лице:
_______________________________
Стеван Kазимировић
Датум штампе: 17.03.16
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