План јавних набавки за 2016. годину

Обухвата:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2016. годину

28.1.2016

Измена број: 1

10.10.2016

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењ ена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

2016

са ПДВ-ом

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључењ а извршењ а
уговора
уговора

21.004.267
21.004.267

услуге
Услуге шестомесечног одржавања сервера
типа RAC SERVER DELL tm
POWEREDGEtm R710, Microsoft софтверске
инфраструктуре сервера и услуге
сервисирања по захтеву наручиоца
мултифункционалног уређаја Canon IRC
2380i
1. Одржавање Microsoft софтверске
инфраструктуре
2. Одржавање сервера и система за
архивирање и складиштење података
3. Сервисирање мултифункцијског уређаја
по захтеву наручиоца

ОРН:
50312600
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.2

без ПДВ-а

Врста поступка

21.004.267

Укупно

1.2.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Остале напомене:
Мониторинг земљишта

ОРН:
90711500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 11.10.2016

Услуге
521.998сервера
833.330шестомесечног одржавања
типа RAC SERVER DELL tm 262.499
POWEREDGEtm R710, Microsoft софтверске
48.833
инфраструктуре сервера и услуге
сервисирања по захтеву наручиоца
мултифункционалног уређаја Canon IRC
2380i
1. Одржавање521.998
Microsoft софтверске
инфраструктуре

626.400

425200-П1

315.000

425200-П2

58.600

425200-П3

отворени
поступак

2
2016

4
2016

10
2016

2. Одржавање262.499
сервера и система за
архивирање и складиштење података
3. Сервисирање
48.833
мултифункцијског уређаја по
захтеву наручиоца

По годинама:
2016-833.330
Набавка је обликована по партијама
Набавка се сроводи у циљу обезбеђивања несметаног обављања редовних активности, а у циљу преузимања и обраде података са аутоматских
станица у Суботици, Сомбору, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари, Делиблатској пешчари, одржавања сервера и система за архивирање и
складиштење података, рачунарске опреме, остале опреме, набавку материјала и резревних делова за текуће поправке и одржавање штампача и
мултифункцијских уређаја
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену раста цена на тржишту
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама;
Мониторинг
земљишта
833.333
1.000.000
424600
2
4
10
833.333
поступак јавне
2016
2016
2016
набавке мале
По годинама:

вредности

2016-833.333

Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 2;
Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.3

Мониторинг аерополена у ваздуху на
територији АП Војводине

ОРН:
90711500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.4

Остале напомене:
Одржавање и поправка опреме за очување
животне средине-аутоматске станице у
Суботици, Сомбору, Кикинди, Новом Саду,
Обедској бари и Делиблатској пешчари са
обезбеђеном заменом резервних делова

ОРН:
50410000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Мониторинг
1.250.000
на
1.250.000 аерополена у ваздуху
територији АП Војводине

1.500.000

424600

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

4
2016

10
2016

2016-1.250.000
Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 3;
Одржавање
6.618.438
за очување
7.942.157
425200
2
4
10
11.618.438 и поправка опреме
отворени
животне средине-аутоматске
станице у
2016
2016
2016
поступак
5.000.000
6.000.000
425200
Суботици, Сомбору, Кикинди, Новом Саду,
Обедској бари и Делиблатској пешчари са
обезбеђеном заменом резервних делова

По годинама:
2016-11.618.438
Набавка се сроводи у циљу обезбеђивања несметаног обављања редовних активности, а у циљу преузимања и обраде података са аутоматских
станица у Суботици, Сомбору, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари, Делиблатској пешчари, одржавања сервера и система за архивирање и
складиштење података, рачунарске опреме
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и процену раста цена на тржишту
интерни број поступка: 4;

Измена број: 1; усвојена: 10.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2016. годину повећана је позиција 490, економска класификација 4252
Одржавање и поправка опреме за очување животне средине

1.2.5

Интегрално сузбијање коровске биљке
амброзија у пограничном подручју и на
парцелама у јавној својини Покрајинске
владе

ОРН:
90700000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Интегрално
3.333.333
биљке
5.833.333 сузбијање коровске
амброзија у пограничном подручју
и на
2.500.000
парцелама у јавној својини Покрајинске
владе

4.000.000

424600

3.000.000

424600

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2016

4
2016

9
2016

По годинама:
2016-5.833.333
Набавка се спроводи у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09-др.закон, 72/2009-др.закон.,
43/11-одлука УС) и Законом о утрвђивању надлежности АПВ ("Службени гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС)
Процена вредности је утврђена на основу потреба и анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих
понуђача на интернету
интерни број поступка: 5;

Измена број: 1; усвојена: 10.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2016. годину повећана је позиција 491, економска класификација 4246
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

Датум штампе: 11.10.2016

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.6

Услуга оглашавања јавних конкурса, огласа и
других информативних текстова за потребе
наручиоца у дневним новинама које
покривају целу територију Републике Србије
у 2016. години

ОРН:
79340000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуга
666.667 огласа и
635.833оглашавања јавних конкурса,
других информативних текстова
за потребе
-30.834
наручиоца у дневним новинама које
покривају целу територију Републике Србије
у 2016. години

800.000

423400

-37.000

423400

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2016

2
2016

12
2016

По годинама:
2016-635.833
Услуга се спроводи у циљу испуњења законске регулативе везане за поступке јавних набавки, спровођење конкурса за доделу средстава,
информисање јавности, објављивања јавних огласа и остале услуге информисања
Процењена вредност је утврђена на основу планираних поступака доделе средстава путем конкурса, броја планираних јавних набавки и
планираних потреба Секретаријата у циљу редовног информисања јавности, стварних трошкова у претходном периоду, рачунајући и пораст цена
на тржишту
интерни број поступка: 6;

Измена број: 1; усвојена: 10.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Променама апропријације у складу са Законом о буџетском систему дошло је до смањења вредности позиција 491 и 501, економска класификација 4234 Услуге
информисања

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 10.10.2016; план: План јавних набавки за 2016. годину од 28.1.2016
Покрајинска скупштина АПВ је дана 28.09.2016. године усвојила Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2016. годину ("Службени лист АПВ",
број 54/2016), те се врше измене Плана јавних набавки за 2016. годину у складу са донетим Финанскијским планом Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за 2016.
годину

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:
Милена Недељков

Одговорно лице:
_______________________________
Владимир Галић

Датум штампе: 11.10.2016

Апликација Управе за јавне набавке
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