План јавних набавки за 2018. годину

Обухвата:

Дом за душевно оболела лица "Чуруг"

Рб

Предмет набавке

Процењена вредност
без ПДВ-а

Укупно

31.179.999

добра

26.429.999

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018.годину

26.12.2017

Измена број: прва измена плана
Измена број: друга
Измена број: треће измене

17.05.2018
02.08.2018
10.09.2018

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

закључењ а
уговора

извршења
уговора

1.1.1

гориво за потребе возила у својини Дома за
душевно оболела лица "Чуруг"

1833333

поступак јавне набавке мале вредности

1/2018

1/2018

1/2019

1.1.2

средства за хигијену

1833333

поступак јавне набавке мале вредности

1/2018

1/2018

1/2019

1.1.3

храна за потребе корисника

14590000

отворени поступак

2/2018

4/2018

4/2019

1.1.4

лекови и медицинска средства

1500000

поступак јавне набавке мале вредности

1/2018

1/2018

1/2018

1.1.5

електрична енергија

3840000

поступак јавне набавке мале вредности

2/2018

3/2018

3/2019

1.1.6

расхладна комора

833333

поступак јавне набавке мале вредности

5/2018

6/2018

6/2018

Измена број: прва измена плана; усвојена: 17.05.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 26.12.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине 139-401-861/2018-01 од 11.04.2018.год., Дому за душевно оболела лица Чуруг расподељена су
средства на име прихода уукупном износу од 1.000.000,00 динара на име набавке расхладне коморе за магацин Дома,што утиче на увећање планираних прихода и расхода (кто 512200Адм.опрема- расхладна комора)

1.1.7

Набавка комби возила

2000000

поступак јавне набавке мале вредности

10/2018

11/2018

11/2018

10/2018

11/2018

12/2018

Измена број: треће измене; усвојена: 10.09.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 26.12.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: набавка комби возила
4.750.000

радови
1.3.1

јавна набавка радова на реконструкцији дотрајале
водоводне инсталације и мреже отпадних вода.

4750000

поступак јавне набавке мале вредности

Измена број: друга; усвојена: 02.08.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 26.12.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Из разлога додатно опредељених средстава у износу од 6.200.000,00 динара на име реконструкције дотрајале водоводне инсталације и мреже отпадних вода од стране
Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања Изменама и допунама расподеле средстава установама (индиректним корисницима министарстава) по Закону о буџету
Републике Србије број 401-01-00093/2018-12 од дана 09.03.2018.године планира се јавна набавка радова на реконструкцији дотрајале водоводне инсталације и мреже отпадних вода.
Измена број: треће измене; усвојена: 10.09.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 26.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: умањује се износ средстава за ову набавку и мења се врста поступка, јер се део средстава пренамењује за набавку која није јавна-пројектно-техничка документација за
реализацију предметне набавке радова

Датум штампе: 11.09.2018

Апликација Управе за јавне набавке
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: прва измена плана; усвојена: 17.05.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 26.12.2017
На основу уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине 139-401-861/2018-01 од 11.04.2018.год., Дому за душевно оболела лица Чуруг расподељена су средства на име прихода
уукупном износу од 1.000.000,00 динара на име набавке расхладне коморе за магацин Дома,што утиче на увећање планираних прихода и расхода (кто 512200- Адм.опрема- расхладна комора)
Измена број: друга; усвојена: 02.08.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 26.12.2017
Из разлога додатно опредељених средстава у износу од 6.200.000,00 динара на име реконструкције дотрајале водоводне инсталације и мреже отпадних вода од стране Министарства за
рад,запошљавање,борачка и социјална питања Изменама и допунама расподеле средстава установама (индиректним корисницима министарстава) по Закону о буџету Републике Србије број 401-0100093/2018-12 од дана 09.03.2018.године планира се јавна набавка радова на реконструкцији дотрајале водоводне инсталације и мреже отпадних вода.
Измена број: треће измене; усвојена: 10.09.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 26.12.2017
Средстава остварених по основу јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање програма „Набавка комби возила за потребе корисника Дома „Чуруг“ расписаног од стране АПВ –
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и потписаног Уговора бр 01-1045/18 од дана 03.08.2018. године. у укупном износу од 2.400.000,00 динара
и из разлога додатно опредељених средстава у износу од 6.200.000,00 динара на име реконструкције дотрајале водоводне инсталације и мреже отпадних вода од стране Министарства за
рад,запошљавање,борачка и социјална питања Изменама и допунама расподеле средстава установама (индиректним корисницима министарстава) по Закону о буџету Републике Србије број 401-0100093/2018-12 од дана 09.03.2018.године, а која се расподељује на име израде пројектно-техничке документације и на име извођења радова.

Овлашћено лице:

Место и датум:
М.П.

Сања Нађалин

Одговорно лице:
_______________________________
Сања Ђого

Датум штампе: 11.09.2018

Апликација Управе за јавне набавке
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