План јавних набавки за 2016. годину

Обухвата:

Установа Спортски центар "Бор" у Бору

Датум усвајања:

Годишњи план набавки

8.2.2016

Измена број: 740/2016

16.6.2016

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

21.855.548

Укупно
2016

21.885.548
20.634.090

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Услуге за електричну енергију

8.809.691
Услуге
за електричну енергију
11.003.333

10.571.629

По годинама:

421211-13010001

отворени
поступак

2
2016

4
2016

4
2017

2016-11.033.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.2

Залиха робе за даљу продају - припремање
оброка за Народну кухињу
1. Јунеће месо без костију (свеже) прва
класа-бут
2. Јунећа кобасица ринфуз
3. Додатне намирнице (брашно, зејтин,
пиринач, тестенина)
4. Зачинске намирнице (алева паприка, суви
зачин, со)
5. Поврће: свеже (кромпир, шаргарепа,
пасуљ, купус, црни лук); конзерва (боранија,
грашак, ђувеч)

Неопходно је обезбедити континуирану испоруку електричне енергије за потребе Устнове;
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом утрошње прегходног периода који је увечан на
основу упутства за израду плана и на основу кретања цена на тржишту.
Залиха
робе за даљу продају
9.630.756
11.000.000
523111-13012
4
12
9.630.756
отворени
оброка за Народну кухињу
0001
поступак
2016
2016
2016
1. Јунеће месо
2.636.364
без костију
класа-бут
2. Јунећа кобасица
533.333
ринфуз
3. Додатне намирнице
3.944.539 брашно
пиринач, тестенина)
4. Зачинске намирнице
258.333
зачин, со)
5. Поврће: свеже
2.258.187
(кромпир
пасуљ, купус, црни лук
грашак, ђувеч)

По годинама:
2016-9.630.756
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

услуге

Датум штампе: 17.6.2016

Набавка је неопходна ради пружања услуга - припремање обраока за потребе Народне кухиње
Набавка је неопходна ради пружања услуга - припремање обраока за потребе Народне кухиње.
тип набавке: обликована по партијама;
1.221.458
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1.2.1

Остале стручне услуге - спасиоци...

Остале
стручне услуге
1.221.458

423599-13016
7
12
поступак јавне
0001
набавке мале
2016
2016
2016
83.333
100.000
423599-1301вредности
2016-1.221.458
0001
Потребно за рад Установе јер систематизацијом није предвиђено радно место спасилац на базену које је неопходно ради безбедности купача и
обуку непливача.
Потребно за рад Установе јер систематизацијом није предвиђено радно место спасилац на базену које је неопходно ради безбедности купача и
обуку непливача.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
1.138.125

1.365.750

По годинама:

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

Измена број: 740/2016; усвојена: 16.6.2016; план: Годишњи план набавки од 8.2.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Финансијски план за 2016. годину израђен на основу Одлуке о буџету општине Бор за 2016. годину број 400-386/2015-I ("Сл. Лист општине Бор" број 28/2015) и Одлуке о
измени и допуни Одлуке о буџету општине Бор за 2016. годину број 400-81/2016-I ("Сл. Лист општине Бор" број 9/2016) и Решења о потреби средстава текуће буџетске резерве број 401400/2016/II од 13.06.2016. године - ангажовање спасиоца на води за предстојећу сезону отворених базена, имајући у виду да радно место "спасилац" није систематизовано Правилником
о унутрашњој систематизацији и организацији послова и радних места у Установи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 740/2016; усвојена: 16.6.2016; план: Годишњи план набавки од 8.2.2016
Финансијски план за 2016. годину израђен на основу Одлуке о буџету општине Бор за 2016. годину број 400-386/2015-I ("Сл. Лист општине Бор" број 28/2015) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о
буџету општине Бор за 2016. годину број 400-81/2016-I ("Сл. Лист општине Бор" број 9/2016) и Решења о потреби средстава текуће буџетске резерве број 401-400/2016/II од 13.06.2016. године.

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:
Милан Илић

Одговорно лице:
_______________________________
Милан Илић

Датум штампе: 17.6.2016
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