План набавки за 2017. годину

Обухвата:

Датум усвајања:

Годишњ и план набавки

Установа Спортски центар "Бор" у Бору

16.1.2017

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

24.240.249

Укупно
2017

24.240.249
24.240.249

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Услуге за електричну енергију

Услуге
за електричну енергију
13.572.685
13.572.685

По годинама:

16.287.222

421211-13010004

отворени
поступак

2
2017

3
2017

12
2017

2017-13.572.685
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.2

Неопходно је обезбедити континуирану испоруку електричне енергије за потребе Установе;
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом утрошње прегходног периода који је увећан на
основу упутства за израду плана и на основу кретања цена на тржишту.
Намирнице за припремање хране за Народну Намирнице
хране за Народну
12.000.000
426823-13012
3
12
10.667.564 за припремање10.667.564
отворени
кухињу
кухињу
0004
2017
2017
2017
поступак
1.. Јунеће месо - јунећи бут прве класе
1.. Јунеће месо
738.636
- јунећи бут прве класе
10.. Зачинске намирнице ( бибер млевени,
алева паприка, першун суви, ловоров лист,
суви зачин, со)
2.. Свињско месо - свињски бут прве класе

10.. Зачинске 695.208
намирнице ( бибер млевени,
алева паприка, першун суви, ловоров лист,
суви зачин, со)

3.. Суве кости - свињске

3.. Суве кости203.667
- свињске

4.. Риба -ослић
5.. Конзервирана месна прерађевина месни нарезак 150 гр (свињски)
6.. Додатне намирнице I (пиринач, јаја,
брашно, млеко, уље)
7.. Додатне намирнице II (сирће, маргарин)
8.. Поврће: свеже - (пасуљ, црни лук, бели
лук, кромпир); замрзнуто - (грашак, ђувеч);
9.. Поврће дехидрирано - кромпир пире

2.. Свињско2.080.000
месо - свињски бут прве класе
4.. Риба -ослић
814.545
5.. Конзервирана
1.464.000
месна прерађевина месни нарезак 150 гр (свињски)
6.. Додатне 2.200.318
намирнице I (пиринач, јаја,
брашно, млеко, уље)
7.. Додатне намирнице
12.250 II (сирће, маргарин)
8.. Поврће: свеже
2.177.274
- (пасуљ, црни лук, бели
лук, кромпир); замрзнуто - (грашак, ђувеч);
9.. Поврће дехидрирано
281.667
- кромпир пире

По годинама:
2017-10.667.564
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 17.1.2017

Набавка је неопходна ради пружања услуга - припремање оброка за потребе Народне кухиње
Набавка је неопходна ради пружања услуга - припремање оброка за потребе Народне кухиње
тип набавке: обликована по партијама;
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Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Милан Илић

Одговорно лице:
_______________________________
Милан Илић

Датум штампе: 17.1.2017
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