План јавних набавки за 2017. годину

Обухвата:

Општинска управа општине Жабари

Рб

Предмет набавке

Процењена вредност
без ПДВ-а

Укупно

63.944.316

добра

2.604.000

Датум усвајања:

Годишњ и плана набавки

31.1.2017

Измена број: 1
Техничка исправка број: 2
Измена број: 2

10.3.2017
10.3.2017
11.4.2017

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

1.1.1

Набавка и испорука електричне енергије

1250000

поступак јавне набавке мале вредности

7/2017

8/2017

8/2018

1.1.2

Набавка материјала:
Партија 1.
Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2.
Набавка водоводног, канализационог и електро
материјала;
Партија 3.
Набавка грађевинског материјала.

1354000

поступак јавне набавке мале вредности

4/2017

5/2017

6/2017

Измена број: 2; усвојена: 11.4.2017; план: Годишњ и плана набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: У тренутку израде Плана набавки за 2017 годину наручилац није имао сазнања о броју корисника, врсти и количини добара.
Средства за набавку добара обезбеђена су на основу Уговора број 553-3/2015-01 од 18.11.2015. године између Општине Жабари и Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи.
23.614.625

услуге
1.2.1

Стручни надзор над извођењем грађевинских
радова

505000

поступак јавне набавке мале вредности

2/2017

3/2017

8/2017

1.2.2

Израда пројектно техничке документације за
водоснабдевање у општин Жабари

500000

поступак јавне набавке мале вредности

2/2017

3/2017

10/2017

1.2.3

Превоз ученика основних и средњих школа са
територије општине Жабари

15000000

отворени поступак

1/2017

4/2017

4/2018

1.2.4

Услуге дератизације и сузбијања комараца

650000

поступак јавне набавке мале вредности

3/2017

4/2017

9/2017

1.2.5

Услуге транспорта и депоновања комуналног
отпада

6000000

отворени поступак

4/2017

6/2017

6/2018

Датум штампе: 12.4.2017
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1.2.6

Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера:
1. Одржавање и ажурирање софтвера
рачуноводства;
2. Одржавање и ажурирање апликативног
софтвера ЛПА,

750000

преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда

3/2017

4/2017

4/2018

Измена број: 1; усвојена: 10.3.2017; план: Годишњ и плана набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Жабари за 2015. годину број:400-1841/2016-04,
којим се општинској управи општине Жабари налаже да спроведе јавну набавку за одржавање софтвера рачуноводства и ЛПА.
Техничка исправка број: 2; усвојена: 10.3.2017; план: Годишњ и плана набавки од 31.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: техничка исправка

1.2.7

Израда пројектно - техничке документације за
реконструкцију саобраћајница у насељу Породин

209625

поступак јавне набавке мале вредности

4/2017

5/2017

7/2017

Измена број: 2; усвојена: 11.4.2017; план: Годишњ и плана набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Одлуке Министарства привреде о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно – техничке
документације у 2017. години број 401-00-1749/2017-11 од 30.03.2017. године, под редним бројем 11. Општини Жабари су прелиминарно одобрена средства у износу од 188.662,50
динара за израду пројектно – техничке документације за реконструкцију саобраћајница у насељу Породин (Идејно решење, Идејни пројекат, Пројекат за грађевиснку дозволу, Пројекат за
извођење).
Средства за суфинансирање израде пројектно – техничке документације од стране једнице локалне самоуправе обезбеђена су Одлуком о буџету општине Жабари за 2017. годину
(„Службени гласник општине Жабари“, бр. 17/2016), ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекти локалних путева, функција 451. Друмски саобраћај,
позиција 108.1, економска класификација 5114 - Пројектно планирање.
37.725.691

радови
1.3.1

Грађевински радови на адаптацији О.Ш. "Дуде
Јовић" ул. Кнеза Милоша 117, Жабари

26063056

отворени поступак

1/2017

3/2017

8/2017

1.3.2

Реконструкција дела главног цевовода у
Александровцу од центра насеља према Ореовици

7486234

отворени поступак

2/2017

4/2017

7/2017

1.3.3

Извођење радова на летњем одржавању локалних
путева и улица на територији општине Жабари

833000

поступак јавне набавке мале вредности

5/2017

6/2017

11/2017

1.3.4

Асфалтирање путева на територији општине
Жабари

3343401

поступак јавне набавке мале вредности

2/2017

3/2017

6/2017

Датум штампе: 12.4.2017
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 10.3.2017; план: Годишњ и плана набавки од 31.1.2017
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Жабари за 2015. годину број:400-1841/2016-04, којим се општинској управи
општине Жабари налаже да спроведе јавну набавку за одржавање софтвера рачуноводства и ЛПА.
Техничка исправка број: 2; усвојена: 10.3.2017; план: Годишњ и плана набавки од 31.1.2017
Техничка исправка
Измена број: 2; усвојена: 11.4.2017; план: Годишњ и плана набавки од 31.1.2017
На основу Одлуке Министарства привреде о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно – техничке документације у 2017. години број
401-00-1749/2017-11 од 30.03.2017. године, под редним бројем 11. Општини Жабари су прелиминарно одобрена средства у износу од 188.662,50 динара за израду пројектно – техничке документације
за реконструкцију саобраћајница у насељу Породин (Идејно решење, Идејни пројекат, Пројекат за грађевиснку дозволу, Пројекат за извођење).

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
Небојша Миловановић

Одговорно лице:
_______________________________
Небојша Миловановић

Датум штампе: 12.4.2017
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