План набавки за 2016. годину

Обухвата:

Датум усвајања:

План набавки Колубарског
управног округа

Колубарски управни округ

11.1.2016

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Укупно

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

2.600.000
2016

2.600.000
2.600.000

услуге
1.2.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Набавка услуга извршилаца помоћних
послова у згради округа: две раднице на
одржавању хигијене и кафе куварице, једног
портира, једног домара-курира-руковаоца
парног грејања, и два извршиоца са једном
половином радног времена на
административним и дактилографским
пословима и пословима одржавања
просторија инспекција са седиштем у Убу и
Лајковцу.
1.. Одржавање хигијене и кафе куварице

Набавка
помоћних
2.600.000услуга извршилаца3.460.000
послова у згради округа: две раднице на
одржавању хигијене и кафе куварице, једног
портира, једног домара-курира-руковаоца
парног грејања, и два извршиоца са једном
половином радног времена на
административним и дактилографским
пословима и пословима одржавања
просторија инспекција са седиштем у Убу и
Лајковцу.
1.. Одржавање
950.000
хигијене и кафе куварице

3.460.000

423

отворени
поступак

2
2016

3
2016

3
2017

2.. Портир, радник на телефонској централи 2.. Портир, радник
480.000
на телефонској централи
3.. Домар-курир-руковалац парног грејања
3.. Домар-курир-руковалац
480.000
парног грејања
4.. Административни и помоћни радници у 4.. Административни
690.000и помоћни радници у
Убу и Лајковцу, два извршиоца са 1/2
Убу и Лајковцу, два извршиоца са 1/2 радног
радног времена
времена

ОРН:

50700000
50720000

По годинама:
2016-2.600.000

55400000
79510000
79551000
79710000
90910000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 12.1.2016

У складу са усвојеним буџетом за 2016.г. Органи и службе са седиштем при Колубарском управном округу су смештени у засебну зграду, у којој је
неопходно обезбедити услове за рад инспекција и начелника округа, због чега је неопходно ангажовати наведене извршиоце.
На основу утврђене минималне цене рада од 121,00 динар по радном сату, у бруто износсу и процењене провизије понуђача по партијама.
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама;
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Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Драган Јанковић

Одговорно лице:
_______________________________
Горан Миливојевић

Датум штампе: 12.1.2016
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