План јавних набавки за 2019. годину

Обухвата:

Установа Спортски центар "Бор" у Бору

Датум усвајања:

План набавки за 2019. годину

25.1.2019

Измена број: 1375/2019

9.7.2019

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

30.415.202

Укупно
2019

30.665.202
28.645.996

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Услуге за електричну енергију

Услуге
за електричну енергију
17.410.172
17.410.172

20.892.206

По годинама:

421211-13010004

отворени
поступак

4
2019

5
2019

5
2020

2019-17.410.172
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.2

Набавка горива за моторни погон - (евро
премијум - БМБ 95, евро дизел, течни гас ТНГ)

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 19.7.2019

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 увећан на
основу упутства за израду плана и на основу кретања цена на тржишту.
Набавка
125.000
- (евро
150.000
426411-13011
2
12
1.041.667горива за моторни погон
поступак јавне
премијум - БМБ 95, евро дизел, течни гас 0004
набавке мале
2019
2019
2019
ТНГ)
125.000
150.000
426411-1301вредности
0004
По годинама:
291.667
350.000
426412-13012019-1.041.667
0004
250.000
300.000
426412-13010004
125.000
150.000
426491-13010004
125.000
150.000
426491-13010004
Евро премијум - БМБ 95, евро дизел, течни гас – ТНГ неопходно је за стављање и пуштање механизација у рад на скијалишту као и за превоз
запослених на издвојене објекте
Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са потенцијалним добављачима.
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1.1.3

Намирнице за припремање оброка за
Народну кухињу
Партија 1. Јунеће месо бут прва
класа,свињско месо бут прва класа, суве
кости, риба ослић, месни нарезак 150гр
свињски
Партија 2. Брашно 25/1 Т-500, уље, алева
паприка 5/1,суви зачин 5/1, со 50/1, ловоров
лист 2/1, суви першун 1/1, бибер, млеко
тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1,
алкохолно сирће
Партија 3. Црни лук, бели лук, пасуљ 25/1,
кромпир, грашак 10/1, ђувеч 10/1

Намирнице
оброка за
9.360.825 за припремање 9.360.825
Народну кухињу
Партија 1. Јунеће
4.129.570
месо бут прва
класа,свињско месо бут прва класа, суве
кости, риба ослић, месни нарезак 150гр
свињски
Партија 2. Брашно
3.049.905
25/1 Т-500, уље, алева
паприка 5/1,суви зачин 5/1, со 50/1, ловоров
лист 2/1, суви першун 1/1, бибер, млеко
тетрапак 1/1, јаја, маргарин, пиринач 25/1,
алкохолно сирће

10.600.000

523111-13010004

отворени
поступак

2
2019

3
2019

12
2019

Партија 3. Црни
2.181.350
лук, бели лук, пасуљ 25/1,
кромпир, грашак 10/1, ђувеч 10/1

По годинама:
2019-9.360.825
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.4

Набавка је неопходна ради пружања услуга - припремање оброка за потребе Народне кухиње
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена преко интернета, Завода за статистику, рачунајући и процену пораста цена на тржишту
(2% годишње).
Остале напомене:
тип набавке: обликована по партијама;
Опрема за домаћинство - професионална
Опрема
833.333
1.000.000
512251-13017
8
12
833.333 за домаћинство - професионална
поступак јавне
етажна пећница, професионални електрични етажна пећница, професионални електрични
0004
набавке мале
2019
2019
2019
шпорет,професионални роштиљ,
шпорет,професионални роштиљ,
250.000
300.000
512251-1301вредности
професионални фрижидер, професионална професионални фрижидер, професионална
0004
машина за прање посуђа
машина за прање посуђа

ОРН:
39710000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

По годинама:
2019-1.083.333
Неопходна је замена дотрајале опреме у кухињи ресторана. Средства су предвиђена за куповину етажне пећнице, професионални електрични
шпорет, професионални роштиљ, професионалне судо машине, професионални фрижидер
Процена вредности утврђена је на основу анализе цена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета рачунајући и процену
пораста цена на тржишту (2% годишње)

Измена број: 1375/2019; усвојена: 9.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019 број 400-124/2019-1( Сл. лист града Бора број 18/2019), Обавештења о промени апропријација ( 1.
Ребаланс 2019.године)број 400-I-113/2019-III-04 од 05.07.2019 године. Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2019. Годину број 400-135/2019-III-01 од 08.07.2019.
године

услуге

Датум штампе: 19.7.2019

1.769.206
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1.2.1

Осигурање зграде, опреме, возила,
запослених у случају несреће на раду и
осигурање од одговорности према трећим
лицима

Разлог и оправданост набавке:

Осигурање
зграде, опреме, возила,
239.825
627.539
запослених у случају несреће на раду и
осигурање од одговорности према
71.429трећим
лицима

251.816

421511-13011
2
12
поступак јавне
0004
набавке мале
2019
2019
2019
75.000
421512-1301вредности
0004
По годинама:
87.246
91.608
421513-13010004
2019-627.539
116.508
116.508
421521-13010004
112.352
112.352
421523-13010004
Неопходно је обезбедити континуирано осигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду и осигурање од одговорности
према трећим лицима ради евентуалног оштећења и накнаде штете, у скаду са прописима, односно Законом о јавној својини.

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.2

Текуће поправке и одржавање опреме за
спорт - ремонт и монтажа аквагана...

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту
до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима;
Текуће
916.667
опреме за
1.100.000
425263-13014
4
6
916.667поправке и одржавање
поступак јавне
спорт - ремонт и монтажа аквагана...
0004
набавке мале
2019
2019
2019

вредности

По годинама:
2019-916.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.3

Остале стручне услуге

ОРН:
75252000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Ремонт и монтажа аквагана...
Процена вредности је извршена анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске
комуникације са потенцијалним добављачима.
Остале
225.000
270.000
423599-13017
8
12
225.000стручне услуге
поступак јавне
0004
набавке мале
2019
2019
2019
По годинама:

вредности

2019-225.000

Очекује се велики број купача на летњим базенима па се мора обезбедити безбедност на основу Закона
Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из уговора претходне 3 године , као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)

Измена број: 1375/2019; усвојена: 9.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019 број 400-124/2019-1( Сл. лист града Бора број 18/2019), Обавештења о промени апропријација ( 1.
Ребаланс 2019.године)број 400-I-113/2019-III-04 од 05.07.2019 године. Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2019. Годину број 400-135/2019-III-01 од 08.07.2019.
године

Датум штампе: 19.7.2019
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1375/2019; усвојена: 9.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019 број 400-124/2019-1( Сл. лист града Бора број 18/2019), Обавештења о промени апропријација ( 1. Ребаланс 2019.године)број
400-I-113/2019-III-04 од 05.07.2019 године. Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2019. Годину број 400-135/2019-III-01 од 08.07.2019. године

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
Мирјана Денисов

Одговорно лице:
_______________________________
Бојана Длбокић Дубочанин

Датум штампе: 19.7.2019
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