План јавних набавки за 2019. годину

Обухвата:

Општина Нови Бечеј

Датум усвајања:

Годишњ и план јавних набавки

16.1.2019.

Техничка исправка број: IV 04-404-41/2019
Измена број: IV 04-404-4/1-2019
Измена број: IV 04-404-4/2-2019
Измена број: IV 04-404-4/3
Измена број: IV 04-404-4/4-2019
Измена број: IV 04-404-4/5-2019

16.1.2019.
20.2.2019.
25.2.2019.
5.3.2019.
12.4.2019.
24.4.2019.

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

520.247.878

Укупно
2019
2020
2021

470.681.211
38.616.667
10.950.000
19.230.000

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Гориво по партијама за потребе општине
Нови Бечеј
Партија 1. Безоловни Евро премијум БМБ 95
Партија 2. Еуродизел
Партија 3. Аутогас ТНГ
1. Бензин Евро премијум БМБ 95

Гориво
по партијама за потребе општине
6.000.000
Нови Бечеј
Партија 1. Безоловни Евро премијум БМБ 95
Партија 2. Еуродизел
Партија 3. Аутогас ТНГ
1. Бензин Евро
2.500.000
премијум БМБ 95

2. Еуродеизел

2. Еуродеизел
2.380.000

3. Аутогас

3. Аутогас 1.120.000

отворени
поступак

3
2019

4
2019

4
2021

По годинама:
2019-2.500.000
2020-3.000.000
2021-500.000
Остале напомене:

интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: IV 04-404-4/1-2019; усвојена: 20.2.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се исправка техничке грешке у набавци под редним бројем 1.1.1. у плану јавних набавки, у делу процењена вредност по партијама. Наиме збир процењене
вредности све три партије се разликује од укуоне процењене вредности набавке, те је исти потребно усагласити.

Датум штампе: 24.4.2019.

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.2

Канцеларијски материјал

Канцеларијски
материјал
4.000.000

1.

1.

2

2

5
2019

6
2019

6
2021

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2019

5
2019

5
2020

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2019

10
2019

11
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2019

8
2019

8
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

По годинама:
2019-1.000.000
2020-2.000.000
2021-1.000.000
Остале напомене:

интерни број поступка: 2; тип набавке: обликована по партијама;

Техничка исправка број: IV 04-404-4-1/2019; усвојена: 16.1.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У набавци под редним бројем 1.1.2. Канцеларијски материјал грешком је уместо 2021 уписана 2012 година.

1.1.3

Набавка пића, напитака и разних
прехрамбених производа за потребе
општине Нови Бечеј
Партија 1. Пића и напитци
Партија 2. Месо и месне прерађевине
Партија 3. Разни прехрамбени производи
Партија 4. Хлеб и пециво
1. Пића и напитци

Набавка
4.900.000пића, напитака и разних
прехрамбених производа за потребе
општине Нови Бечеј
Партија 1. Пића и напитци
Партија 2. Месо и месне прерађевине
Партија 3. Разни прехрамбени производи
Партија 4. Хлеб и пециво
1. Пића и напитци
2.027.000

2. Месо и месне прерађевине

2. Месо и месне
1.800.000
прерађевине

3. Разни прехрамбени производи

3. Разни прехрамбени
833.000 производи

4. Хлеб и пециво

4. Хлеб и пециво
240.000

По годинама:
2019-3.300.000
2020-1.600.000

1.1.4

Остале напомене:
Набавка грађевинског материјала за потребе
прогнаних лица и за потребе извођења
јавних радова и одржавање и реконструкцију
спортских терена у општини Нови Бечеј у
2019. години по партијама
1. Набавка грађевинског материјала за
потребе прогнаних лица
2.. Набавка грађевинског материјала за
потребе извођења јавних радова и
одржавање и реконструкцију спортских
терена

интерни број поступка: 3; тип набавке: обликована по партијама;
Набавка
2.500.000грађевинског материјала за потребе
прогнаних лица и за потребе извођења
јавних радова и одржавање и реконструкцију
спортских терена у општини Нови Бечеј у
2019. години по партијама
1. Набавка грађевинског
333.333
материјала за
потребе прогнаних лица
2.. Набавка грађевинског
2.166.667
материјала за
потребе извођења јавних радова и
одржавање и реконструкцију спортских
терена

По годинама:
2019-2.500.000

1.1.5

Остале напомене:
Поклон пакети за ђаке прваке - прибор за
школу са ташнама

интерни број поступка: 4; тип набавке: обликована по партијама;
Поклон
830.000пакети за ђаке прваке - прибор за
школу са ташнама

По годинама:
2019-830.000
Остале напомене:
Датум штампе: 24.4.2019.

интерни број поступка: 5;
Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.6

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Набавка
1.000.000рачунара и рачунарске опреме

По годинама:
2019-1.000.000
Остале напомене:

услуге
1.2.1

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2019

1
2019

1
2020

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2019

2
2019

2
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2019

2
2019

2
2020

интерни број поступка: 6;
116.983.333

Организација наступа општине Нови Бечеј на Организација
наступа општине Нови Бечеј на
1.000.000
Међународном Сајму туризма
Међународном Сајму туризма

По годинама:
2019-1.000.000

1.2.2

Остале напомене:
Услуге штампања материјала и израда
новогодишњег штампаног материјала за
потребе општине Нови Бечеј

интерни број поступка: 1;
Услуге
штампања материјала и израда
4.500.000
новогодишњег штампаног материјала за
потребе општине Нови Бечеј

По годинама:
2019-4.500.000
Остале напомене:

интерни број поступка: 2;

Измена број: IV 04-404-4/2-2019; усвојена: 25.2.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку услуге штампања материјала и израда новогодишњег
штампаног материјала у износу од 5.000.000,00 без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 са ПДВ-ом, међутим, накнадном анализом тржишта Наручилац је утврдио да се потребе општине Нови
Бечеј, у смислу набавке предметне услуге, могу задовољити са мањим износом. Те на основу тога, износ процењене вредности предметне набавке је смањен.

1.2.3

Набавка услуге физичког обезбеђења
објеката културе, манифестација које ће се
одржати у Новом Бечеју и лицитације
државног земљишта у општини Нови Бечеј

Набавка
2.800.000услуге физичког обезбеђења
објеката културе, манифестација које ће се
одржати у Новом Бечеју и лицитације
државног земљишта у општини Нови Бечеј

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2019

7
2019

7
2020

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2019

4
2019

12
2019

отворени
поступак

12
2019

12
2019

12
2020

По годинама:
2019-2.000.000
2020-800.000

1.2.4

Остале напомене:
Услуге промоције Новог Бечеја

интерни број поступка: 3;
Услуге
промоције Новог Бечеја
1.000.000

По годинама:
2019-1.000.000

1.2.5

Остале напомене:
Набавка услуге превоза ђака (основаца,
средњошколаца и студената)

интерни број поступка: 4;
Набавка
услуге превоза ђака (основаца,
14.850.000
средњошколаца и студената)

По годинама:
2020-14.850.000
Остале напомене:

Датум штампе: 24.4.2019.

интерни број поступка: 5;

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.6

Набавка услуге контроле квалитета
пољопривредног земљишта у власништву
или закупу регистрованих пољопривредних
газдинстава на пољопривредном земљишту
у државној својини

Набавка
1.250.000услуге контроле квалитета
пољопривредног земљишта у власништву
или закупу регистрованих пољопривредних
газдинстава на пољопривредном земљишту
у државној својини

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2019

5
2019

11
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2019

6
2019

4
2020

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2019

4
2019

4
2020

отворени
поступак

1
2019

2
2019

12
2021

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2019

3
2019

3
2021

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2019

4
2019

7
2019

По годинама:
2019-1.250.000

1.2.7

Остале напомене:
Услуга односа са јавношћу - ПР менаџера
општине Нови Бечеј за 2019. годину

интерни број поступка: 6;
Услуга
односа са јавношћу - ПР менаџера
1.000.000
општине Нови Бечеј за 2019. годину

По годинама:
2019-1.000.000

1.2.8

Остале напомене:
Набавка услуге репрезентације за потребе
општине Нови Бечеј, по партијама
1. Партија број 1- Нови Бечеј

интерни број поступка: 7;
Набавка
3.200.000услуге репрезентације за потребе
општине Нови Бечеј, по партијама
1. Партија број
2.500.000
1- Нови Бечеј

2. Партија број 2 -Бечеј

2. Партија број 75.000
2 -Бечеј

3. Партија број 3- Нови Сад

3. Партија број416.666
3- Нови Сад

4. Партија број 4 - Београд

4. Партија број208.334
4 - Београд

По годинама:
2019-1.900.000
2020-1.300.000

1.2.9

Остале напомене:
Услуге сузбијања комараца и амброзије на
територији општине Нови Бечеј

интерни број поступка: 8; тип набавке: обликована по партијама;
Услуге
сузбијања комараца и амброзије на
21.600.000
територији општине Нови Бечеј

По годинама:
2019-7.000.000
2020-7.300.000
2021-7.300.000

1.2.10

Остале напомене:
интерни број поступка: 9;
Набавка услуге уклањање лешева животиња Набавка
5.000.000услуге уклањање лешева животиња
на територији општине Нови Бечеј
на територији општине Нови Бечеј

По годинама:
2019-2.000.000
2020-2.500.000
2021-500.000

1.2.11

Остале напомене:
Набавка услуге комбајнирања стрних жита,
уљане репице, сунцокрета и кукуруза са
превозом на територији општине Нови Бечеј

интерни број поступка: 10;
Набавка
1.500.000услуге комбајнирања стрних жита,
уљане репице, сунцокрета и кукуруза са
превозом на територији општине Нови Бечеј

По годинама:
2019-1.500.000
Остале напомене:
Датум штампе: 24.4.2019.

интерни број поступка: 11;
Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.12

Услуге израде и одржавање софтвера за
потребе општине Нови Бечеј

Услуге
израде и одржавање софтвера за
1.200.000
потребе општине Нови Бечеј

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2019

3
2019

2
2020

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2019

5
2019

12
2021

отворени
поступак

5
2019

6
2019

12
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2019

7
2019

8
2019

отворени
поступак

5
2019

6
2019

9
2019

отворени
поступак

11
2019

11
2019

12
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2019

7
2019

8
2021

2019-1.200.000

1.2.13

Остале напомене:
Услуге снимања амброзије из ваздуха

интерни број поступка: 12;
Услуге
снимања амброзије из ваздуха
3.200.000

По годинама:
2019-1.000.000
2020-1.100.000
2021-1.100.000

1.2.14

Остале напомене:
интерни број поступка: 13;
Набавка услуге ангажовања пољочуварске и Набавка
9.166.667услуге ангажовања пољочуварске и
патролне службе у општини Нови Бечеј
патролне службе у општини Нови Бечеј

По годинама:
2019-6.100.000
2020-3.066.667

1.2.15

Остале напомене:
Маркетиншке услуге за манифестацију
"Великогоспојински дани 2019"

интерни број поступка: 14;
Маркетиншке
услуге за манифестацију
1.000.000
"Великогоспојински дани 2019"

По годинама:
2019-1.000.000

1.2.16

Остале напомене:
интерни број поступка: 15;
Организација Великогоспојинских дана 2019. Организација
20.416.666 Великогоспојинских дана 2019.
године
године

По годинама:
2019-20.416.666

1.2.17

Остале напомене:
Израда пројектно-техничке документације
санације зграде Дома здравља у Новом
Бечеју

интерни број поступка: 16;
Израда
пројектно-техничке документације
7.500.000
санације зграде Дома здравља у Новом
Бечеју

По годинама:
2019-7.500.000

1.2.18

Остале напомене:
Набавка услуга фиксне и мобилне
телефоније
Партија 1, Мобилна телефонија
Партија 2, Фиксна телефонија
1. Мобилна телефонија
2. Фиксна телефонија

интерни број поступка: 17;
Набавка
2.200.000услуга фиксне и мобилне
телефоније
Партија 1, Мобилна телефонија
Партија 2, Фиксна телефонија
1. Мобилна телефонија
1.200.000
2. Фиксна телефонија
1.000.000

По годинама:
2019-550.000
2020-1.100.000
2021-550.000
Остале напомене:
Датум штампе: 24.4.2019.

интерни број поступка: 18; тип набавке: обликована по партијама;
Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.19

Израда пројектно-техничке документација
потребне за изградњу постројења за
пречишћавање бунарске воде (ППВ) са свим
потребним објектима и инфраструктуром на
иворишту у Новом Бечеју

Израда
пројектно-техничке документација
5.000.000
потребне за изградњу постројења за
пречишћавање бунарске воде (ППВ) са свим
потребним објектима и инфраструктуром на
иворишту у Новом Бечеју

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2019

2
2019

7
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2019

5
2019

6
2019

отворени
поступак

3
2019

4
2019

9
2019

отворени
поступак

3
2019

4
2019

11
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2019

7
2019

11
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2019

8
2019

9
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2019

10
2019

11
2019

По годинама:
2019-5.000.000

1.2.20

Остале напомене:
интерни број поступка: 19;
Израда акта о процени угрожености општине Израда
600.000акта о процени угрожености општине
Нови Бечеј
Нови Бечеј

По годинама:
2019-600.000

1.2.21

Остале напомене:
Организација спортске олимпијаде радника
Војводине у 2019 години.

интерни број поступка: 20;
Организација
спортске олимпијаде радника
9.000.000
Војводине у 2019 години.

По годинама:
2019-9.000.000
Остале напомене:

интерни број поступка: 21;
384.034.545

Радови на изградњи капеле у Новом
Милошеву 2 фаза

Радови
на изградњи капеле у Новом
5.378.996
Милошеву 2 фаза

радови
1.3.1

По годинама:
2019-5.378.996

1.3.2

Остале напомене:
Набавка радова на одржавању (кречење)
зграда општинске управе Нови Бечеј

интерни број поступка: 1;
Набавка
1.000.000радова на одржавању (кречење)
зграда општинске управе Нови Бечеј

По годинама:
2019-1.000.000

1.3.3

Остале напомене:
Набавка радова на реконструкцији
санитарног чвора у ОШ "Ђорђе Јоановић" у
Новом Милошеву

интерни број поступка: 2;
Набавка
1.250.000радова на реконструкцији
санитарног чвора у ОШ "Ђорђе Јоановић" у
Новом Милошеву

По годинама:
2019-1.250.000

1.3.4

Остале напомене:
Набавка радова на повећању енергетске
ефикасности зграда општинске управе Нови
Бечеј

интерни број поступка: 3;
Набавка
830.000 радова на повећању енергетске
ефикасности зграда општинске управе Нови
Бечеј

По годинама:
2019-830.000
Остале напомене:

Датум штампе: 24.4.2019.

интерни број поступка: 4;
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1.3.5

Радови на изградњи фискултурне сале у
Бочару

Радови
на изградњи фискултурне сале у
54.166.666
Бочару

По годинама:

отворени
поступак

2
2019

3
2019

6
2019

отворени
поступак

5
2019

8
2019

11
2019

отворени
поступак

5
2019

7
2019

10
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2019

7
2019

10
2019

отворени
поступак

4
2019

5
2019

9
2019

отворени
поступак

3
2019

5
2019

7
2019

2019-54.166.666

1.3.6

Остале напомене:
Уређење и опремање индустријских зона у
Новом Бечеју и Новим Милошеву

интерни број поступка: 5;
Уређење
7.500.000и опремање индустријских зона у
Новом Бечеју и Новим Милошеву

По годинама:
2019-7.500.000

1.3.7

Остале напомене:
Поправке и одржавање локалних путева,
улица и пружних прелаза на територији
општине Нови Бечеј, према предмеру радова
и техничким карактеристикама набавке

интерни број поступка: 6;
Поправке
11.666.667и одржавање локалних путева,
улица и пружних прелаза на територији
општине Нови Бечеј, према предмеру радова
и техничким карактеристикама набавке

По годинама:
2019-11.666.667

1.3.8

Остале напомене:
Одржавање хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације на територији
општине Нови Бечеј према предмеру радова
и техничким карактеристикама набавке

интерни број поступка: 7;
Одржавање
4.166.667 хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације на територији
општине Нови Бечеј према предмеру радова
и техничким карактеристикама набавке

По годинама:
2019-4.166.667

1.3.9

Остале напомене:
Набавка радова на изградњи постројења за
припрему воде за пиће у Новом Бечеју- I
фаза

интерни број поступка: 8;
Набавка
радова на изградњи постројења за
176.666.666
припрему воде за пиће у Новом Бечеју- I
фаза

По годинама:
2019-176.666.666

1.3.10

Остале напомене:
Набавка радова на изградњи јавне расвете
од кружног тока до улаза у Нови Бечеј

ОРН:
45316100
Остале напомене:

интерни број поступка: 9;
Набавка
4.561.440радова на изградњи јавне расвете
од кружног тока до улаза у Нови Бечеј

По годинама:
2019-4.561.440
интерни број поступка: 10;

Измена број: IV 04-404-4/5-2019; усвојена: 24.4.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у
Нови Бечеј у износу од 3.500.000,00 без ПДВ-а, односно 4.200.000,00 са ПДВ-ом, међутим, накнадном анализом тржишта и новим предмером и предрачуном радова, који се усагласавао
са новим прописима и правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке Наручилац је утврдио да се процењена вредност, према
предмеру радова, мора повећати, како би се испуниле потребе Наручиоци у смислу предметне набавке.

1.3.11

Изградња паркинга код Дома здравља

Изградња
5.833.333 паркинга код Дома здравља

По годинама:

отворени
поступак

4
2019

5
2019

10
2019

2019-5.833.333
Остале напомене:

Датум штампе: 24.4.2019.

интерни број поступка: 11;
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1.3.12

Рушење објеката у дворишту суда

Рушење
2.000.000објеката у дворишту суда

По годинама:
2019-2.000.000

1.3.13

Остале напомене:
Санација перкета у спортској хали

интерни број поступка: 12;
Санација
перкета у спортској хали
11.499.705

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2019

4
2019

6
2019

отворени
поступак

2
2019

4
2019

6
2019

2019-11.499.705
Остале напомене:

интерни број поступка: 13;

Измена број: IV 04-404-4/1-2019; усвојена: 20.2.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – санација паркета у спортској хали. Дана 31.12.2018. године
Општина Нови Бечеј је закључила уговор о донаторству (као прималац средстава) са НИС ад Нови Сад (као давалац средстава) о додели новчаних средстава за санацију паркета у
спортској хали у СРЦ „Јединство“ у Новом Бечеју. На основу поменутог уговора давалац средстава ће обезбедити износ од 13.799.646,00 динара са ПДВ-ом за реконструкцију паркета у
спортској хали.

1.3.14

Изградња саобраћајница у општини Нови
Бечеј

Изградња
40.803.173саобраћајница у општини Нови
Бечеј

По годинама:

отворени
поступак

3
2019

4
2019

6
2019

2019-40.803.173
Остале напомене:

интерни број поступка: 14;

Измена број: IV 04-404-4/3; усвојена: 5.3.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац није предвидео набавку радова –Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј. Дана
18.02.2019. године Општина Нови Бечеј је закључила уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
са Управом за капитална улагања АП Војводине број 136-401-444/2019-03-1 о суфинансирању пројекта „Изградња саобраћајнице у општини Нови Бечеј“ у износу од 30.000.000,00 динара
са ПДВ-ом, док општина Нови Бечеј суфинансира пројекат у износу од 18.963.807,74 динара

1.3.15

Изградња фискултурне сале са пратећим
садржајем у Бочару

Изградња
48.002.899фискултурне сале са пратећим
садржајем у Бочару

По годинама:

отворени
поступак

3
2019

4
2019

6
2019

2019-48.002.899
Остале напомене:

интерни број поступка: 15;

Измена број: IV 04-404-4/3; усвојена: 5.3.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 2.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац није предвидео набавку радова –Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару.
Дана 18.02.2019. године Општина Нови Бечеј је закључила уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне
инфраструктуре са Управом за капитална улагања АП Војводине број 136-401-443/2019-03-1 о суфинансирању пројекта „Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару“ у
износу од 37.603.478,14 динара са ПДВ-ом, док општина Нови Бечеј суфинансира пројекат у износу од 20.000.000,00 динара.

1.3.16

Изградња музејског објекта са пратећим
садржајем

Изградња
8.708.333 музејског објекта са пратећим
садржајем

По годинама:

отворени
поступак

4
2019

4
2019

6
2019

2019-8.708.333
Остале напомене:

интерни број поступка: 16;

Измена број: IV 04-404-4/4-2019; усвојена: 12.4.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац није предвидео набавку радова –Изградња музејског објекта са пратећим садржајем. Дана
16.10.2018. године Општина Нови Бечеј је закључила уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП
Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам број 144-401-1145-24/2018-04 о
суфинансирању пројекта „Изградња музејског објекта са пратећим садржајем“ у износу од 9.450.000,00 динара са ПДВ-ом, док општина Нови Бечеј суфинансира пројекат у износу од
1.000.000,00 динара

Датум штампе: 24.4.2019.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Техничка исправка број: IV 04-404-4-1/2019; усвојена: 16.1.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.
У набавци под редним бројем 1.1.2. Канцеларијски материјал грешком је уместо 2021 уписана 2012 година.
Измена број: IV 04-404-4/1-2019; усвојена: 20.2.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац није предвидео набавку радова – санација паркета у спортској хали. Дана 31.12.2018. године Општина Нови Бечеј је
закључила уговор о донаторству (као прималац средстава) са НИС ад Нови Сад (као давалац средстава) о додели новчаних средстава за санацију паркета у спортској хали у СРЦ „Јединство“ у
Новом Бечеју. На основу поменутог уговора давалац средстава ће обезбедити износ од 13.799.646,00 динара са ПДВ-ом за реконструкцију паркета у спортској хали.
Измена број: IV 04-404-4/2-2019; усвојена: 25.2.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку услуге штампања материјала и израда новогодишњег штампаног материјала у износу од
5.000.000,00 без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 са ПДВ-ом, међутим, накнадном анализом тржишта Наручилац је утврдио да се потребе општине Нови Бечеј, у смислу набавке предметне услуге, могу
задовољити са мањим износом. Те на основу тога, износ процењене вредности предметне набавке је смањен.
Измена број: IV 04-404-4/3; усвојена: 5.3.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац није предвидео набавку радова –Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј. Дана 18.02.2019. године Општина Нови
Бечеј је закључила уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре са Управом за капитална улагања АП
Војводине број 136-401-444/2019-03-1 о суфинансирању пројекта „Изградња саобраћајнице у општини Нови Бечеј“ у износу од 30.000.000,00 динара са ПДВ-ом, док општина Нови Бечеј суфинансира
пројекат у износу од 18.963.807,74 динара
2.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац није предвидео набавку радова –Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару. Дана 18.02.2019. године
Општина Нови Бечеј је закључила уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре са Управом за капитална
улагања АП Војводине број 136-401-443/2019-03-1 о суфинансирању пројекта „Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару“ у износу од 37.603.478,14 динара са ПДВ-ом, док општина
Нови Бечеј суфинансира пројекат у износу од 20.000.000,00 динара.
Измена број: IV 04-404-4/4-2019; усвојена: 12.4.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац није предвидео набавку радова –Изградња музејског објекта са пратећим садржајем. Дана 16.10.2018. године Општина Нови
Бечеј је закључила уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за
развој туристичког потенцијала са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам број 144-401-1145-24/2018-04 о суфинансирању пројекта „Изградња музејског објекта са пратећим садржајем“ у
износу од 9.450.000,00 динара са ПДВ-ом, док општина Нови Бечеј суфинансира пројекат у износу од 1.000.000,00 динара
Измена број: IV 04-404-4/5-2019; усвојена: 24.4.2019.; план: Годишњ и план јавних набавки од 16.1.2019.
1.Планом јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2019. годину, Наручилац је предвидео предметну набавку радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј у износу од
3.500.000,00 без ПДВ-а, односно 4.200.000,00 са ПДВ-ом, међутим, накнадном анализом тржишта и новим предмером и предрачуном радова, који се усагласавао са новим прописима и правилником
о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке Наручилац је утврдио да се процењена вредност, према предмеру радова, мора повећати, како би се
испуниле потребе Наручиоци у смислу предметне набавке.

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:
Максимовић Саша

Одговорно лице:
_______________________________
Максимовић Саша

Датум штампе: 24.4.2019.
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