План набавки за 2017. годину

Обухвата:

Општа болница Пирот

Датум усвајања:

Годишњ и план јавних набавки

18.01.2017

Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:

14.06.2017
23.06.2017
03.07.2017
14.07.2017
13.09.2017
Предлог

УО - 35
УО - 38
УО - 41
УО - 47
УО - 52
УО - 55

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

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

Укупно

0

добра

0

1.1.1

Уље за ложење средње С (МАЗУТ)

Планирана средства у буџету/фин.плану
без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Уље
ложење средње С (МАЗУТ)
тајниза
податак

ОРН:

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

отворени
поступак

2
2017

закључењ а извршења
уговора
уговора

3
2017

3
2018

09135100
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.2

Остале напомене:
Електрична енергија

ОРН:

Поступак спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње)"
интерни број поступка: 01/2017; тип набавке: оквирни споразум;
Електрична
енергија
7
8
8
тајни податак
отворени
2017
2017
2018
поступак

09300000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Централизована набавка:
Остале напомене:

Датум штампе: 18.09.2017

Поступак набавке спроводи тело за централизоване јавне набавке.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајћи у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачнајући и процену пораста цена на тржишту.
Tело за централизоване набавке: РФЗО
интерни број поступка: 02/2017; тип набавке: централизована набавка;
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1.1.3

Набавка горива за службена моторна возила Набавка
горива за службена моторна возила
тајни податак
ОБ Пирот (нафта и нафтни деривати)
ОБ Пирот (нафта и нафтни деривати)

ОРН:

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2017

9
2017

9
2018

09100000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 18.09.2017

Набавку спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 03/2017;
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1.1.4

Административни материјал

Административни
материјал
тајни податак

1. Канцеларијски материјал
2. Набавка дискова (ЦД-Р и ДВД-Р)

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

3
2017

3
2018

3. Здравствени обрасци
4. Тонери

ОРН:
22000000
30200000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 04/2017; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;

Измена број: УО - 47; усвојена: 14.07.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 3. Мења се планирани поступка јавне набавке добара – Административни материјал, тако што се смањује укупна вредност јавне набавке, односно процењена вредност
појединачне набавке Канцеларијски материјал у оквиру јавне набавке Административни материјал на следећи начин:
1.Јавна набавка - Канцеларијски материјал:
Мења се укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а:
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), пре измене: 591.667,00 динара.
Вредност набавке смањује се за износ: 83.333,33 без ПДВ-а.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 508.333,67 динара.
Мења се укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом:
Укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом (пун износ), пре измене: 710.000,00 динара.
Вредност набавке смањује се за износ: 100.000,00 динара са ПДВ-ом.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 610.000,00 динара.
Из напред наведеног разлога мења се и укупна процењена вредност јавне набавке добара – Административни материјал на следећи начин:
2.Редни број набавке у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину: 1.1.4
Мења се укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а:
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), пре измене: 1.666.667,00 динара.
Вредност набавке смањује се за износ: 83.333,33 без ПДВ-а.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.583.333,67 динара.
Мења се укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом:
Укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом (пун износ), пре измене: 2.000.000,00 динара.
Вредност набавке смањује се за износ:100.000,00 динара са ПДВ-ом.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.900.000,00 динара.
Све остале позиције планираног поступка број 1.2.11 остају исте.
Финансијска средства из планираног поступка број 1.1.4, набавка добара - Административни материјал у износу од 100.000,00 дин. са пдв-ом, се смањују како би се повећала
финансијска средства за планирани поступак број 1.2.11, набавка услуга – Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала.

Датум штампе: 18.09.2017
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1.1.5

ХТЗ опрема

ХТЗ
тајниопрема
податак

поступак јавне
набавке мале
вредности

ОРН:
18000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.6

Остале напомене:
Лекови у здравственој установи

ОРН:

6
2017

7
2017

12
2017

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 05/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Лекови
у здравственој установи
2
2
2
тајни податак
отворени
2017
2017
2018
поступак

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.7

Централизована набавка:
Остале напомене:
Лекови са Д Листе лекова

ОРН:

Поступак набавке спроводи тело за централизоване набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
Tело за централизоване набавке: РФЗО
интерни број поступка: 06/2017; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Лекови
са Д Листе лекова
3
5
5
тајни податак
отворени
2017
2017
2018
поступак

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.8

Остале напомене:
Цитостатици са Листе лекова

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом
у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 07/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Цитостатици
1
2
2
тајни податакса Листе лекова
отворени
2017
2017
2018
поступак

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Централизована набавка:
Остале напомене:

Датум штампе: 18.09.2017

Поступак набавке спроводи тело за централизоване набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
Tело за централизоване набавке: РФЗО
интерни број поступка: 08/2017; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
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1.1.9

Лекови са Ц Листе лекова

Лекови
са Ц Листе лекова
тајни податак

отворени
поступак

ОРН:

2
2017

2
2017

2
2018

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.10

Централизована набавка:
Остале напомене:
Лекови за хемофилију

ОРН:

Поступак набавке спроводи тело за централизоване јавне набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
Tело за централизоване набавке: РФЗО
интерни број поступка: 09/2017; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Лекови
за хемофилију
2
2
2
тајни податак
отворени
2017
2017
2018
поступак

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.11

Централизована набавка:
Остале напомене:
Материјал за трансфузију (крв и крвни
продукти)

ОРН:

Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
Tело за централизоване набавке: РФЗО
интерни број поступка: 10/2017; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Материјал
за трансфузију (крв и крвни
12
2
2
тајни податак
отворени
продукти)
2017
2018
2019
поступак

33600000

1.1.12

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Медицински, потрошни и санитетски општи
материјал

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
интерни број поступка: 11/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Медицински,
6
тајни податакпотрошни и санитетски општи
отворени
материјал
2017
поступак

8
2017

8
2018

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 18.09.2017

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 12/2017; тип набавке: обликована по партијама;
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1.1.13

Реагенси и потрошни материјал за
лабораторију

Реагенси
и потрошни материјал за
тајни податак
лабораторију

ОРН:

отворени
поступак

2
2017

4
2017

4
2018

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.14

Остале напомене:
Медицински гасови

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 13/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Медицински
гасови
5
6
6
тајни податак
поступак јавне
2017
2017
2018
набавке мале

вредности

24111900
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.15

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
Остале напомене:
интерни број поступка: 14/2017;
Потрошни материјал за операцију катаракте Потрошни
материјал за операцију катаракте
2
2
2
тајни податак
отворени
и уградњу интраокуларних сочива
и уградњу интраокуларних сочива
2017
2017
2018
поступак

ОРН:

33600000

1.1.16

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Централизована набавка:
Остале напомене:
Ендопротезе кука

ОРН:

Поступак спроводи централизовано тело за јавне набавке.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализа потреба Опште болнице Пирот и увидом у актуелне цене различитих понуђача.
Tело за централизоване набавке: РФЗО
интерни број поступка: 15/2017; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Ендопротезе
3
4
4
тајни податаккука
отворени
2017
2017
2018
поступак

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.17

Остале напомене:
Ендопротезе колена

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 16/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Ендопротезе
6
7
7
тајни податакколена
отворени
2017
2017
2018
поступак

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 18.09.2017

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 17/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Апликација Управе за јавне набавке

Страна 6 од 28

1.1.18

Остали уградни материјал у ортопедији

Остали
уградни материјал у ортопедији
тајни податак

ОРН:

отворени
поступак

4
2017

6
2017

6
2018

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.19

Остале напомене:
Сочива

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 18/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Сочива
2
2
2
тајни податак
отворени
2017
2017
2018
поступак

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.20

Централизована набавка:
Остале напомене:
Хирушке мрежице

ОРН:

Поступак набавке спроводи тело за централизоване набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
Tело за централизоване набавке: РФЗО
интерни број поступка: 19/2017; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Хирушке
мрежице
3
4
4
тајни податак
поступак јавне
2017
2017
2018
набавке мале

вредности

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.21

Остале напомене:
Материјал за дијализу

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 20/2017;
Материјал
за дијализу
2
4
4
тајни податак
отворени
2017
2017
2018
поступак

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.22

Остале напомене:
Лекови за дијализу (осим еритропоетина)

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 21/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Лекови
за дијализу (осим еритропоетина)
2
2
2
тајни податак
отворени
2017
2017
2018
поступак

33600000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Централизована набавка:
Остале напомене:
Датум штампе: 18.09.2017

Поступак набавке спроводи тело за централизоване јавне набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних алтивности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом
у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и пораст цена на тржишту (2% годишње).
Tело за централизоване набавке: РФЗО
интерни број поступка: 22/2017; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.23

Материјали за одржавање хигијене

Материјали
за одржавање хигијене
тајни податак

ОРН:
19000000

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2017

7
2017

7
2018

39800000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.24

Остале напомене:
Прехрамбени производи

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 23/2017; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;
Прехрамбени
9
12
12
тајни податак производи
отворени
2017
2017
2018
поступак

15000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 18.09.2017

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 24/2017; тип набавке: обликована по партијама;

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.25

Технички материјал за одржавање опреме
инсталација и зграда
1. Електро материјал

Технички
материјал за одржавање опреме
тајни податак
инсталација и зграда

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

4
2017

4
2018

2. Рачунарски потрошни материјал
3. Браварски материјал, молерскофарбарски материјал и столарски материјал
4. Водоводни материјал
5. Материјал за КГХ
6. Ауто делови
7. Набавка уља,мазива и расхладних
течности
8. Набавка пнеуматика

ОРН:
30200000
44000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 25/2017; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: УО - 52; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 1. Мења се планирани поступка јавне набавке добра – "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017. Укупна процењена вредност
без ПДВ-а (пун износ): 1.860.833,33 динара, а са ПДВ-ом: 2.233.000,00 динара.
Спроведен је поступак јавне набавке мале, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 са следећим партијама:
РБНазив партијеУкупна процењена вредност
набавке без ПДВ-а
1Електро материјал380.000,00
2Рачунарски потрошни материјал266.667,00
3Браварсли материјал, молерско – фарбарски материјал и столарски материјал400.000,00
4Водоводни материјал250.000,00
5Материјал за КГХ160.000,00
6Ауто делови302.500,00
УКУПНО:1.759.167,00
Након спроведеног поступка јавне набавке на укупну вредност 1.759.167,00 динара без ПДВ-а, јављају се неискоришћена, слободна финансијска средства у износу од 101.666,33 динара
без ПДВ-а, односно 121.999,60 динара са ПДВ-ом, која се могу пребацити на набавку услуге – " Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и
потрошног материјала" ЈНМВ број 11/2017.
Измена планираног поступка јавне набавке мале вредности број 25/2017 набавка добра -"Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017:
- Укупна процењена вредност планираног поступка јавне набавке број 1.1.25, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 (пун
износ), пре измене: 1.860.833,00 динара без ПДВ-а;
- Укупна процењена вредност, спроведеног поступка јавне набавке број 1.1.25, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 (пун
износ): 1.759.167,00 динара без ПДВ-а;
- Укупна вредност, неискоришћених финансијских средстава која се пренамењују (пун износ): 101.666,33 динара без ПДВ-а;
- Укупна вредност, неискоришћених финансијских средстава која се пренамењују (пун износ): 121.999,60 динара са ПДВ-ом;
- Укупна процењена вредност планираног поступка јавне набавке број 1.1.25, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 (пун
износ), после измене: 1.759.167,00 динара без ПДВ-а, 2.111.000,40 динара са ПДВ-ом;
Средства за јавну набавку број 1.1.25 набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 предвиђена су Годишњим финансијским
планом за 2017. годину, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, конто/позиција у финансијском плану: 426900.
Датум штампе: 18.09.2017
Страна 9 од 28
Апликација Управе за јавне набавке

1.1.26

Потрошни материјал за медицинску опрему

Потрошни
материјал за медицинску опрему
тајни податак

ОРН:
33100000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.27

Остале напомене:
Ситан медицински инвентар

ОРН:

1.1.28

Остале напомене:
Набавка медицинске опреме

ОРН:

6
2017

12
2017

вредности

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 27/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Набавка
медицинске опреме
6
7
12
тајни податак
поступак јавне
2017
2017
2017
набавке мале

вредности

33100000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

5
2017

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 26/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Ситан
медицински инвентар
5
6
12
тајни податак
поступак јавне
2017
2017
2017
набавке мале

33100000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

поступак јавне
набавке мале
вредности

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи са циљем побољшања пружања здравствених услуга.
Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 28/2017; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: УО - 35; усвојена: 14.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1. Mења се Годишњи план јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.28
2) Опис предмета набавке: "Набавка медицинске опреме":
3) Интерни број набавке: 28/2017
4) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 157.804,16 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 189.365,00 динара
6) Врста предмета: Добра
7) Општи речник набавке: 33100000 - Медицинска опрема
8) Предмет набавке: техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)
9) Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи са циљем побољшања пружања здравствених услуга.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: јун/2017
14) Месец закључења уговора: јул/2017
15) Месец извршења уговора: дец./2017
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
17) Извор финансирања: приходи из буџета
18) Конто/позиција у финансијском плану: 512500/3

Датум штампе: 18.09.2017

Апликација Управе за јавне набавке
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1.1.29

Поправка скенера

Поправка
скенера
тајни податак

поступак јавне
набавке мале
вредности

ОРН:
33100000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

6
2017

7
2017

12
2017

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 29/2017;

Измена број: УО - 38; усвојена: 23.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1. Mења се Годишњи план јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.29
2) Опис предмета набавке: "Поправка скенера"
3) Интерни број набавке: 29/2017
4) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 2.247.149,87 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 2.696.579,84 динара
6) Врста предмета: Добра
7) Општи речник набавке: 33100000 - Медицинска опрема
8) Предмет набавке: техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)
9) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности..
10) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
11) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
12) Месец покретања поступка: јун/2017
13) Месец закључења уговора: јун/2017
14) Месец извршења уговора: дец./2017
15) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
16) Извор финансирања: приходи из буџета.
17) Конто/позиција у финансијском плану: 425200/13

Датум штампе: 18.09.2017
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1.1.30

Замена филтера у систему вентилације
операционог блока и одељења интезивне
неге

Замена
филтера у систему вентилације
тајни податак
операционог блока и одељења интезивне
неге

ОРН:

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2017

7
2017

12
2017

42913500
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 30/2017;

Измена број: УО - 41; усвојена: 03.07.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1. Mења се Годишњи план јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.30
2) Опис предмета набавке: "Замена филтера у систему вентилације операционог блока и одељења интезивне неге"
3) Интерни број набавке: 30/2017
4) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 1.208.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 1.450.000,00 динара
6) Врста предмета: Добра
7) Општи речник набавке: 42913500 - Филтери за довод ваздуха
8) Предмет набавке: техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)
9) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
10) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
11) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
12) Месец покретања поступка: јул/2017
13) Месец закључења уговора: јул/2017
14) Месец извршења уговора: дец./2017
15) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
16) Извор финансирања: приходи из буџета.
17) Конто/позиција у финансијском плану: 511300/2

Датум штампе: 18.09.2017
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1.1.31

Набавка сигурносних појасева за
имобилизацију пацијената

Набавка
сигурносних појасева за
тајни податак
имобилизацију пацијената

ОРН:

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2017

9
2017

9
2017

5
2017

5
2018

34328300
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи са циљем побољшања пружања здравствених услуга.
Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
интерни број поступка: 31/2017;

Измена број: УО - 47; усвојена: 14.07.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1. Mења се Годишњи плана јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Опис предмета набавке: "Набавка сигурносних појасева за имобилизацију пацијената“
2) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 200.000,00 динара
3) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 240.000,00 динара
4) Врста предмета: Добра
5) Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
6) Оправданост набавке: Набавка се спроводи са циљем побољшања пружања здравствених услуга.
7) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
8) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
9) Месец покретања поступка: август/2017
10) Месец закључења уговора: септембар/2017
11) Месец извршења уговора: септембар./2017
12) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
13) Извор финансирања: сопствени приходи
14) Конто/позиција у финансијском плану: 426900
0

услуге
1.2.1

Набавка услуга дезинсекције и дератизације Набавка
услуга дезинсекције и дератизације
тајни податак

ОРН:
90900000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.2

Остале напомене:
Услуга фиксне телефоније

ОРН:

Остале напомене:

Датум штампе: 18.09.2017

4
2017

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процена вредности је утврђена и на основу анализе и увидом у
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рацунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње)"
интерни број поступка: 01/2017; тип набавке: оквирни споразум;
Услуга
фиксне телефоније
11
12
12
тајни податак
поступак јавне
2017
2017
2018
набавке мале

вредности

64000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

поступак јавне
набавке мале
вредности

Набавку спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 02/2017;

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.3

Осигурање

Осигурање
тајни податак

поступак јавне
набавке мале
вредности

ОРН:
66510000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.4

Остале напомене:
Осигурање службених моторних возила
Опште болнице Пирот

ОРН:

1
2017

2
2017

2
2018

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот.Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 03/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Осигурање
службених моторних возила
11
12
12
тајни податак
поступак јавне
Опште болнице Пирот
2017
2017
2018
набавке мале

вредности

66514110
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.5

Остале напомене:
Одржавање софтвера "Хелиант"

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 04/2017;
Одржавање
софтвера "Хелиант"
2
3
3
тајни податак
поступак јавне
2017
2017
2018
набавке мале

вредности

72000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.6

Остале напомене:
Одржавање пословног информационог
система "Монео"

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 05/2017;
Одржавање
пословног информационог
4
5
5
тајни податак
поступак јавне
система "Монео"
2017
2017
2018
набавке мале

вредности

72000000

1.2.7

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Одржавање лабораторијског информационог
система "сЛИС"

ОРН:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години.
интерни број поступка: 06/2017;
Одржавање
лабораторијског информационог
2
тајни податак
поступак јавне
система "сЛИС"
2017
набавке мале

вредности

3
2017

3
2018

72000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 18.09.2017

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредност месечног одржавања.
интерни број поступка: 07/2017;
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1.2.8

Редован и периодични преглед запослених

Редован
и периодични преглед запослених
тајни податак

ОРН:
85100000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.9

Остале напомене:
Услуге очувања животне средине

ОРН:

Остале напомене:

Датум штампе: 18.09.2017

4
2017

5
2017

5
2018

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 08/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Услуге
очувања животне средине
4
5
5
тајни податак
поступак јавне
2017
2017
2018
набавке мале

вредности

90700000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

поступак јавне
набавке мале
вредности

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 09/2017; тип набавке: обликована по партијама;
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1.2.10

Услуге одржавања и поправке медицинске
опреме са заменом резервних делова и
потрошног материјала

Услуге
одржавања и поправке медицинске
тајни податак
опреме са заменом резервних делова и
потрошног материјала

ОРН:

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

4
2017

4
2018

50000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 10/2017; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: УО - 52; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 2. Мења се планирани поступка јавне набавке услуга – "Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала", ЈНМВ
број 10/2017. Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 3.217.500,00 динара, а са ПДВ-ом: 3.861.000,00 динара.
Спроведен је поступак јавне набавке, услугa - "Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала", ЈНМВ број 10/2017 са
следећим партијама:
РБНазив партијеУкупна процењена
вредност набавке динара без ПДВ-а
1Сервисирање апарата у патоанатомији100.000,00
2Сервисирање скенера450.000,00
3Сервисирање мамографа (редован и ванредан)150.000,00
4Сервисирање апарата у ОП блоку60.000,00
5Сервисирање апарата у физикалној медицини70.000,00
6Сервисирање апарата у неонатологији
(редован и ванредан)50.000,00
7Сервисирање апарата и опреме
произвођача Drager (редован и ванредан)780.000,00
8Сервисирање апарата за хемодијализу произвођача Frezenius250.000,00
9Сервисирање AESCULAP DRILL PIŠTOLJA
GA 437 s.n. 2484
sa JACOBS FUTEROM GB 41650.000,00
10Сервисирање апарата за ултразвучну
дијагностику (редован и ванредан)100.000,00
УКУПНО:2.060.000,00
Након спроведеног поступка јавне набавке на укупну вредност 2.060.000,00 динара без ПДВ-а, јављају се неискоришћена, слободна финансијска средства у износу од 1.157.500,00
динара без ПДВ-а, 1.389.000,00 динара са ПДВ-ом.
Измена планираног поступка јавне набавке мале вредности број 10/2017 набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног
материјала":
- Укупна процењена вредност планираног поступка јавне набавке број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и
потрошног материјала", ЈНМВ број 10/2017 (пун износ), пре измене: 3.217.500,00 динара без ПДВ-а, 3.861.000,00 динара са ПДВ-ом;
- Укупна вредност, финансијских средстава која се пребацују са планираног поступка број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом
резервних делова и потрошног материјала", ЈНМВ број 10/2017, на планирани поступак јавне набавке број 1.2.11 набавка услуга –"Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме
са заменом резервних делова и потрошног материјала", ЈНМВ број 11/2017, (пун износ): 465.000,00 динара без ПДВ-а, 558.000,00 динара са ПДВ-ом;
- Укупна процењена вредност планираног поступка јавне набавке број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и
потрошног материјала", ЈНМВ број 10/2017 (пун износ), после измене: 2.752.500,00 динара без ПДВ-а, 3.303.000,00 динара са ПДВ-ом;
Средства за јавну набавку број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала", ЈНМВ број 10/2017
предвиђена су Годишњим финансијским планом за 2017. годину, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, Конто/позиција у финансијском плану: 425200.

Датум штампе: 18.09.2017
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1.2.11

Услуге одржавања и поправке немедицинске Услуге
одржавања и поправке немедицинске
тајни податак
опреме са заменом резервних делова и
опреме са заменом резервних делова и
потрошног материјала
потрошног материјала

ОРН:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

6
2017

6
2018

50000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 11/2017; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: УО - 35; усвојена: 14.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 3. Mења се планирани поступк јавне набавке услуга - Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала тако што
се увећава укупна вредност јавне набавке
Редни број набавке у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину: 1.2.11
Мења се укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а:
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), пре измене: 1.013.333,33 динара.
Вредност набавке увећава се за износ: 416.666,66 без ПДВ-а.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.429.999,99 динара.
Мења се укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом:
Укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом (пун износ), пре измене: 1.216.000,00 динара.
Вредност набавке увећава се за износ: 500.000,00 динара са ПДВ-ом.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.716.000,00 динара.
Све остале позиције планираног поступка број 1.2.11 остају исте.
Увећава се укупна вредност набавке тако што се финансијска средства из планираног поступка број 2.2.18, набавка услуга - Стручне услуге, пребацују на планирани поступак број
1.2.11, набавка услуга – Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала.
Средства за јавну набавку број 1.2.11 су предвиђена: у годишњем Финансијском плану за 2017. годину. Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника. Конто/позиција у
финансијском плану: 425200/1.
Измена број: УО - 47; усвојена: 14.07.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 2.Мења се планирани поступка јавне набавке услуга - Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала тако што
се увећава укупна вредност јавне набавке на следећи начин:
Редни број набавке у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину: 1.2.11
Мења се укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а:
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), пре измене: 1.429.999,99 динара.
Вредност набавке увећава се за износ: 416.666,66 без ПДВ-а.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.846.666,66 динара.
Мења се укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом:
Укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом (пун износ), пре измене: 1.716.000,00 динара.
Вредност набавке увећава се за износ: 500.000,00 динара са ПДВ-ом.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 2.216.000,00 динара.
Све остале позиције планираног поступка број 1.2.11 остају исте.
Укупна вредност набавке делимично се увећава тако што се финансијска средства из планираног поступка број 1.1.4, набавка добара - Административни материјал у износу од
100.000,00 дин. са пдв-ом, пребацују на планирани поступак број 1.2.11, набавка услуга – Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног
материјала.
Средства за јавну набавку број 1.2.11 су предвиђена: у годишњем Финансијском плану за 2017. годину. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/1.
Измена број: УО - 52; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 3. Трећа измена планираног поступка број 1.2.11 набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног
материјала" ЈНМВ број 11/2017, се врши на захтев Техничке службе Опште болнице Пирот. Приликом подношења захтева узело се у обзир то да су планирана финансијска средства
утрошена кроз претходне поступке јавних набавки, набавке услуга сервисирања немедицинске опреме. Редовно одржавање немедицинске опреме је неопходно ради континуираног и
несметаног функционисања исте. На основу анализе потреба дошло се је до износа неопходних додатних финансијаких средстава у износу од 650.000,00 динара без ПДВ-а, 780.000,00
Датум штампе: 18.09.2017
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динара са ПДВ-ом.
Meња се планирани поступка јавне набавке услуга – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" тако што се увећава
укупна вредност јавне набавке.
Укупна процењена вредност набавке број 1.2.11, набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ
број 11/2017 (пун износ), пре измене: 1.846.666,67 динара без ПДВ-а, 2.216.000,00 динара са ПДВ-ом;
Укупна процењена вредност набавке мења се на следећи начин:
- Додају се финансијска средства са: планираног поступка број 1.1.25, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 у укупном
износу од 101.666,33 динара без ПДВ-а, 121.999,60 динара са ПДВ-ом;
- Додају се финансијска средства са: планираног поступка број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног
материјала", ЈНМВ број 10/2017 у укупном износу од 465.000,00 динара без ПДВ-а, 558.000,00 динара са ПДВ-ом;
- Додају се финансијска средства са: контне позиције 421100 – трошкови платног промета, Финансијски план за 2017. годину укупна вредност пребачених и пренамењених средстава
83.333,33 динара без ПДВ-а, 100.000,00 динара са ПДВ-ом;
- Укупна финансијска вредност за коју се увећава процењена вредност набавке број 1.2.11, набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних
делова и потрошног материјала" ЈНМВ број 11/2017 (пун износ), 649.999,67 динара без ПДВ-а, 779.999,60 динара са ПДВ-ом;
- Укупна процењена вредност набавке број 1.2.11, набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ
број 11/2017 (пун износ), после измене: 2.496.666,34 динара без ПДВ-а, 2.995.999,60 динара са ПДВ-ом.
Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/14, укупан износ: 1.846.666,66 динара без ПДВ-а, се увећава за
649.999,67 динара без ПДВ-а.
Све остале позиције планираног поступка број 1.2.11 набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала"
ЈНМВ број 11/2017 остају исте.
Финансијска средства за јавну набавку број 1.2.11 набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ
број 11/2017, су предвиђена Финансијским планом за 2017. годину.
Дана 18.01.2017. године је усвојен Годишњи план набавке за 2017. годину.
Планирани поступак јавне набавке број 1.2.11 набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ број
11/2017 је у претходном периоду мењан два пута и то на следећи начин:
- 14.06.2017. године измена број УО - 35: Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/1, укупан износ: 1.013.333,33
динара без ПДВ-а, се увећава за 416.666,66 динара без ПДВ-а. Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.429.999,99 динара.
- 14.08.2017. године измена број УО - 47: Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/12, укупан износ: 1.429.999,99
динара без ПДВ-а, се увећава за 416.666,66 динара без ПДВ-а. Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.846.666,66 динара.

1.2.12

Услуга одржавања ИТ опреме

Услуга
одржавања ИТ опреме
тајни податак

ОРН:
50000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.13

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2017

12
2017

12
2018

Остале напомене:
Текуће поправке и одржавање зграда и
објекта

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2
% годишње).
интерни број поступка: 12/2017; тип набавке: обликована по партијама;
Текуће
поправке и одржавање зграда и
5
6
12
тајни податак
поступак јавне
објекта
2017
2017
2017
набавке мале

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години.
интерни број поступка: 13/2017; тип набавке: обликована по партијама;

вредности

Датум штампе: 18.09.2017
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1.2.14

Израда идејног пројекта за санацију дела
хидрантске мреже у ОБ Пирот и вршење
стручног надзора на извођењу радова

Израда
идејног пројекта за санацију дела
тајни податак
хидрантске мреже у ОБ Пирот и вршење
стручног надзора на извођењу радова

ОРН:

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2017

10
2017

11
2017

71000000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Обзиром да је Министарство здравља РС одобрило средства за санацију дела хидрантске мреже, неопходно је да се претходно уради Идејни
пројекат за санацију дела хидрантске мреже (чл.145 Закона о планирању). За израду овог идејног пројекта неопходно је да се изврши израда
катастарско-топографског плана (КТП). Приликом реализације радова на санацији дела хидрантске мреже неопходно је обезбедити стручни
надзор, где је пожељно да стручни надзор врши онај ко је радио идејни пројекат, па се из тог разлога јавна набавка мале вредности за набавку
услуга - Израда идејног пројекта за санацију дела хидрантске мреже у ОБ Пирот и вршење стручног надзора на извођењу радова спроводи као
једна набавка. ИзрадаКТП-а спроведи као посебна набавка.
Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача.
интерни број поступка: 14/2017;

Предлог измене број: УО - 55; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1. Додаје се у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину, нови поступак јавне набавке:
Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.14
Опис предмета набавке: Израда идејног пројекта за санацију дела хидрантске мреже у ОБ Пирот и вршење стручног надзора на извођењу радова
Интерни број набавке: 14/2017
Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 350.000,00 динара
Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 420.000,00 динара
ОРН: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге....
Врста предмета: Услуге
Предмет набавке: архитектонске услуге; инжењерске услуге....
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Оправданост набавке: Обзиром да је Министарство здравља РС одобрило средства за санацију дела хидрантске мреже, неопходно је да се претходно уради Идејни пројекат за санацију
дела хидрантске мреже (чл.145 Закона о планирању). За израду овог идејног пројекта неопходно је да се изврши израда катастарско-топографског плана (КТП). Приликом реализације
радова на санацији дела хидрантске мреже неопходно је обезбедити стручни надзор, где је пожељно да стручни надзор врши онај ко је радио идејни пројекат, па се из тог разлога јавна
набавка мале вредности за набавку услуга - Израда идејног пројекта за санацију дела хидрантске мреже у ОБ Пирот и вршење стручног надзора на извођењу радова спроводи као једна
набавка. ИзрадаКТП-а спроведи као посебна набавка.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача.
Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Месец покретања поступка: сеп../2017
Месец закључења уговора: окт./2017
Месец извршења уговора: нов./2017
Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
Конто/позиција у финансијском плану: 511300

радови

Датум штампе: 18.09.2017
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1.3.1

Санација дела хидрантске мреже

Санација
дела хидрантске мреже
тајни податак

ОРН:
45332200
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2017

10
2017

11
2017

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи за ОБ Пирот, по налогу Сектора за ванредне ситуације број 217-4-47/15 од 22.01.2016. године.
Процењена вредност је утврђена на основу сагледавања пројектанта.
интерни број поступка: 01/2017; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: УО - 52; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 4. Додаје се у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину, нови поступак јавне набавке:
Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.3.1
Опис предмета набавке: Санација дела хидрантске мреже
Интерни број набавке: 01/2017
Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 3.500.000,00 динара
Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 4.200.000,00 динара
ОРН: 4533220- радови на инсталацији водоводних цеви.
Врста предмета: Радови
Предмет набавке: друге специјализоване делатности повезане са грађевинским радовима
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Оправданост набавке: Набавка се спроводи за ОБ Пирот, по налогу Сектора за ванредне ситуације број 217-4-47/15 од 22.01.2016. године.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу сагледавања пројектанта.
Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Месец покретања поступка: сеп../2017
Месец закључења уговора: окт./2017
Месец извршења уговора: нов./2017
Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
Извор финансирања: приходи из буџета
Конто/позиција у финансијском плану: 511300

Датум штампе: 18.09.2017
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: УО - 35; усвојена: 14.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017
1. Mења се Годишњи план јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.28
2) Опис предмета набавке: "Набавка медицинске опреме":
3) Интерни број набавке: 28/2017
4) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 157.804,16 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 189.365,00 динара
6) Врста предмета: Добра
7) Општи речник набавке: 33100000 - Медицинска опрема
8) Предмет набавке: техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)
9) Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи са циљем побољшања пружања здравствених услуга.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: јун/2017
14) Месец закључења уговора: јул/2017
15) Месец извршења уговора: дец./2017
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
17) Извор финансирања: приходи из буџета
18) Конто/позиција у финансијском плану: 512500/3
2. Mења се планирани поступк јавне набавке услуга - Стручне услуге тако што се брише поступак (неважећи поступак)
Редни број набавке у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину: 2.2.18
План набавки Опште болнице Пирот за 2017. годину мења се тако што се брише позиција 2.2.18, јавна набавка мале вредности у складу са чл. 39. ст. 2. ЗЈН ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) набавка услуге - Стручне услуге, процењене вредности 416.666,66 динара без ПДВ-а, 500.000,00 динара са ПДВ-ом. Предлажемо да се финансијска средства из планираног
поступка број 2.2.18, пренамене и пребаце на планирани поступак број 1.2.11, набавка услуга – Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног
материјала.
2.2.18 - Сручне услуге
Укупна пшроцењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 416.666,66
Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 500.000,00
Средства за јавну набавку број 2.2.18 су предвиђена: у годишњем Финансијском плану за 2017. годину. Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника. Конто/позиција у финансијском
плану: 423500.
3. Mења се планирани поступк јавне набавке услуга - Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала тако што се увећава укупна вредност
јавне набавке
Редни број набавке у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину: 1.2.11
Мења се укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а:
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), пре измене: 1.013.333,33 динара.
Вредност набавке увећава се за износ: 416.666,66 без ПДВ-а.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.429.999,99 динара.
Мења се укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом:
Укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом (пун износ), пре измене: 1.216.000,00 динара.
Вредност набавке увећава се за износ: 500.000,00 динара са ПДВ-ом.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.716.000,00 динара.
Све остале позиције планираног поступка број 1.2.11 остају исте.
Увећава се укупна вредност набавке тако што се финансијска средства из планираног поступка број 2.2.18, набавка услуга - Стручне услуге, пребацују на планирани поступак број 1.2.11, набавка
услуга – Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала.
Средства за јавну набавку број 1.2.11 су предвиђена: у годишњем Финансијском плану за 2017. годину. Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника. Конто/позиција у финансијском
плану: 425200/1.
4. Mења се Годишњи план јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се не примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 2.1.9
2) Опис предмета набавке: "Набавка болничке постељине"
Датум штампе: 18.09.2017
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3) Интерни број набавке: 09/2017
4) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 416.666,66 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 500.000,00 динара
6) Врста предмета: Добра
7) Општи речник набавке: 39518000 Болничка постељина
8) Предмет набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна
конфекција и сл.)
9) Основ изузећа: члан 39.2. ЗЈН набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности.
10) Образложење основаности: процењена вредност набавке није већа од 500.000 динара.
11) Оправданост набавке: Набавка се спроводи због дотрајалости постојеће постељине.
12) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
13) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
14) Месец покретања поступка: јун/2017
15) Месец закључења уговора: јун/2017
16) Месец извршења уговора: дец./2017
17) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
18) Извор финансирања: Трансфер између корисника на истом нивоу.
19) Конто/позиција у финансијском плану: 426800/3
5. Mења се Годишњи плана јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се не примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 2.1.10
2) Опис предмета набавке: "Набавка опрема за видео надзор":
3) Интерни број набавке: 10/2017
4) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 416.666,66 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 500.000,00 динара
6) Врста предмета: Добра
7) Општи речник набавке: 32522000 - Телекомуникациона опрема; 45314000 - Уградња телекомуникационе опреме.
8) Предмет набавке: друга добра
9) Основ изузећа: члан 39.2. ЗЈН набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности.
10) Образложење основаности: процењена вредност набавке није већа од 500.000 динара.
11) Оправданост набавке: Набавка се спроводи са циљем обезбеђења боље контроле и заштите објекта Опште болнице Пирот.
12) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
13) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
14) Месец покретања поступка: јун/2017
15) Месец закључења уговора: јун/2017
16) Месец извршења уговора: дец./2017
17) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
18) Извор финансирања: Два извора финансирања
- остало: 300.000,00 динара
- сопствени приходи буџетских корисника: 200.000,00 динара
19) Конто/позиција у финансијском плану: 512200/2
Измена број: УО - 38; усвојена: 23.06.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017
1. Mења се Годишњи план јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.29
2) Опис предмета набавке: "Поправка скенера"
3) Интерни број набавке: 29/2017
4) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 2.247.149,87 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 2.696.579,84 динара
6) Врста предмета: Добра
7) Општи речник набавке: 33100000 - Медицинска опрема
8) Предмет набавке: техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)
9) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности..
10) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
11) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Датум штампе: 18.09.2017
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12) Месец покретања поступка: јун/2017
13) Месец закључења уговора: јун/2017
14) Месец извршења уговора: дец./2017
15) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
16) Извор финансирања: приходи из буџета.
17) Конто/позиција у финансијском плану: 425200/13
Измена број: УО - 41; усвојена: 03.07.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017
На основу чл. 26. тачка 11. Статута Опште болнице Пирот, Управни одбор Опште болнице Пирот на телефонској седници одржаној 03.07.2017. године донео је
О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Mења се Годишњи план јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.30
2) Опис предмета набавке: "Замена филтера у систему вентилације операционог блока и одељења интезивне неге"
3) Интерни број набавке: 30/2017
4) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 1.208.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 1.450.000,00 динара
6) Врста предмета: Добра
7) Општи речник набавке: 42913500 - Филтери за довод ваздуха
8) Предмет набавке: техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)
9) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
10) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
11) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
12) Месец покретања поступка: јул/2017
13) Месец закључења уговора: јул/2017
14) Месец извршења уговора: дец./2017
15) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
16) Извор финансирања: приходи из буџета.
17) Конто/позиција у финансијском плану: 511300/2
Измена број: УО - 47; усвојена: 14.07.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017
На основу чл. 26. тачка 11. Статута Опште болнице Пирот, Управни одбор Опште болнице Пирот на седници одржаној 04.08.2017. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Mења се Годишњи плана јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Опис предмета набавке: "Набавка сигурносних појасева за имобилизацију пацијената“
2) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 200.000,00 динара
3) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 240.000,00 динара
4) Врста предмета: Добра
5) Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
6) Оправданост набавке: Набавка се спроводи са циљем побољшања пружања здравствених услуга.
7) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
8) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
9) Месец покретања поступка: август/2017
10) Месец закључења уговора: септембар/2017
11) Месец извршења уговора: септембар./2017
12) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
13) Извор финансирања: сопствени приходи
14) Конто/позиција у финансијском плану: 426900
2.Мења се планирани поступка јавне набавке услуга - Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала тако што се увећава укупна вредност
јавне набавке на следећи начин:
Редни број набавке у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину: 1.2.11
Мења се укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а:
Датум штампе: 18.09.2017
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Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), пре измене: 1.429.999,99 динара.
Вредност набавке увећава се за износ: 416.666,66 без ПДВ-а.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.846.666,66 динара.
Мења се укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом:
Укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом (пун износ), пре измене: 1.716.000,00 динара.
Вредност набавке увећава се за износ: 500.000,00 динара са ПДВ-ом.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 2.216.000,00 динара.
Све остале позиције планираног поступка број 1.2.11 остају исте.
Укупна вредност набавке делимично се увећава тако што се финансијска средства из планираног поступка број 1.1.4, набавка добара - Административни материјал у износу од 100.000,00 дин. Са
пдв-ом, пребацују на планирани поступак број 1.2.11, набавка услуга – Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала.
Средства за јавну набавку број 1.2.11 су предвиђена: у годишњем Финансијском плану за 2017. годину. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/1.
3. Мења се планирани поступка јавне набавке добара – Административни материјал, тако што се смањује укупна вредност јавне набавке, односно процењена вредност појединачне набавке
Канцеларијски материјал у оквиру јавне набавке Административни материјал на следећи начин:
1.Јавна набавка - Канцеларијски материјал:
Мења се укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а:
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), пре измене: 591.667,00 динара.
Вредност набавке смањује се за износ: 83.333,33 без ПДВ-а.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 508.333,67 динара.
Мења се укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом:
Укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом (пун износ), пре измене: 710.000,00 динара.
Вредност набавке смањује се за износ: 100.000,00 динара са ПДВ-ом.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 610.000,00 динара.
Из напред наведеног разлога мења се и укупна процењена вредност јавне набавке добара – Административни материјал на следећи начин:
2.Редни број набавке у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину: 1.1.4
Мења се укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а:
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), пре измене: 1.666.667,00 динара.
Вредност набавке смањује се за износ: 83.333,33 без ПДВ-а.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.583.333,67 динара.
Мења се укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом:
Укупна процењена вредност набавке са ПДВ-ом (пун износ), пре измене: 2.000.000,00 динара.
Вредност набавке смањује се за износ:100.000,00 динара са ПДВ-ом.
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.900.000,00 динара.
Све остале позиције планираног поступка број 1.2.11 остају исте.
Финансијска средства из планираног поступка број 1.1.4, набавка добара - Административни материјал у износу од 100.000,00 дин. Са пдв-ом, се смањују како би се повећала финансијска средства
за планирани поступак број 1.2.11, набавка услуга – Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала.
4. Мења се Годишњи плана јавних набавки за 2017. годину, тако што се у делу набавки на које се не примењује ЗЈН додаје нови поступак јавне набавке:
1) Опис предмета набавке: "Набавка услуге ванредне контроле алкохолисаности запослених и странака":
2) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 41.666,67 динара
3) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 50.000,00 динара
4) Врста предмета: Услуга
5) Основ изузећа: члан 39.2. ЗЈН набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности.
6) Образложење основаности: процењена вредност набавке није већа од 500.000 динара.
7) Оправданост набавке: Набавка се спроводи са циљем обезбеђења боље контроле и заштите запослених пацијената и објекта Опште болнице Пирот.
8) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
9) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
10) Месец покретања поступка: август/2017
11) Месец закључења уговора: август/2017
Датум штампе: 18.09.2017
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12) Месец извршења уговора: август/2017
13) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
14) Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника
15) Конто/позиција у финансијском плану: 423500
Измена број: УО - 52; усвојена: 13.09.2017; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017
На основу чл. 26. тачка 11. Статута Опште болнице Пирот, Управни одбор Опште болнице Пирот на телефонској седници одржаној 13.09.2017. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Мења се планирани поступка јавне набавке добра – "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017. Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ):
1.860.833,33 динара, а са ПДВ-ом: 2.233.000,00 динара.
Спроведен је поступак јавне набавке мале, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 са следећим партијама:
РБНазив партијеУкупна процењена вредност
набавке без ПДВ-а
1Електро материјал380.000,00
2Рачунарски потрошни материјал266.667,00
3Браварсли материјал, молерско – фарбарски материјал и столарски материјал400.000,00
4Водоводни материјал250.000,00
5Материјал за КГХ160.000,00
6Ауто делови302.500,00
УКУПНО:1.759.167,00
Након спроведеног поступка јавне набавке на укупну вредност 1.759.167,00 динара без ПДВ-а, јављају се неискоришћена, слободна финансијска средства у износу од 101.666,33 динара без ПДВ-а,
односно 121.999,60 динара са ПДВ-ом, која се могу пребацити на набавку услуге – " Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала"
ЈНМВ број 11/2017.
Измена планираног поступка јавне набавке мале вредности број 25/2017 набавка добра -"Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017:
- Укупна процењена вредност планираног поступка јавне набавке број 1.1.25, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 (пун износ), пре
измене: 1.860.833,00 динара без ПДВ-а;
- Укупна процењена вредност, спроведеног поступка јавне набавке број 1.1.25, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 (пун износ):
1.759.167,00 динара без ПДВ-а;
- Укупна вредност, неискоришћених финансијских средстава која се пренамењују (пун износ): 101.666,33 динара без ПДВ-а;
- Укупна вредност, неискоришћених финансијских средстава која се пренамењују (пун износ): 121.999,60 динара са ПДВ-ом;
- Укупна процењена вредност планираног поступка јавне набавке број 1.1.25, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 (пун износ), после
измене: 1.759.167,00 динара без ПДВ-а, 2.111.000,40 динара са ПДВ-ом;
Средства за јавну набавку број 1.1.25 набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 предвиђена су Годишњим финансијским планом за 2017.
годину, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, конто/позиција у финансијском плану: 426900.
2. Мења се планирани поступка јавне набавке услуга – "Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала", ЈНМВ број 10/2017. Укупна
процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 3.217.500,00 динара, а са ПДВ-ом: 3.861.000,00 динара.
Спроведен је поступак јавне набавке, услугa - "Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала", ЈНМВ број 10/2017 са следећим партијама:
РБНазив партијеУкупна процењена
вредност набавке динара без ПДВ-а
1Сервисирање апарата у патоанатомији100.000,00
2Сервисирање скенера450.000,00
3Сервисирање мамографа (редован и ванредан)150.000,00
4Сервисирање апарата у ОП блоку60.000,00
5Сервисирање апарата у физикалној медицини70.000,00
6Сервисирање апарата у неонатологији
(редован и ванредан)50.000,00
7Сервисирање апарата и опреме
произвођача Drager (редован и ванредан)780.000,00
8Сервисирање апарата за хемодијализу произвођача Frezenius250.000,00
Датум штампе: 18.09.2017
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9Сервисирање AESCULAP DRILL PIŠTOLJA
GA 437 s.n. 2484
sa JACOBS FUTEROM GB 41650.000,00
10Сервисирање апарата за ултразвучну
дијагностику (редован и ванредан)100.000,00
УКУПНО:2.060.000,00
Након спроведеног поступка јавне набавке на укупну вредност 2.060.000,00 динара без ПДВ-а, јављају се неискоришћена, слободна финансијска средства у износу од 1.157.500,00 динара без ПДВ-а,
1.389.000,00 динара са ПДВ-ом.
Измена планираног поступка јавне набавке мале вредности број 10/2017 набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала":
- Укупна процењена вредност планираног поступка јавне набавке број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног
материјала", ЈНМВ број 10/2017 (пун износ), пре измене: 3.217.500,00 динара без ПДВ-а, 3.861.000,00 динара са ПДВ-ом;
- Укупна вредност, финансијских средстава која се пребацују са планираног поступка број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и
потрошног материјала", ЈНМВ број 10/2017, на планирани поступак јавне набавке број 1.2.11 набавка услуга –"Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и
потрошног материјала", ЈНМВ број 11/2017, (пун износ): 465.000,00 динара без ПДВ-а, 558.000,00 динара са ПДВ-ом;
- Укупна процењена вредност планираног поступка јавне набавке број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног
материјала", ЈНМВ број 10/2017 (пун износ), после измене: 2.752.500,00 динара без ПДВ-а, 3.303.000,00 динара са ПДВ-ом;
Средства за јавну набавку број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала", ЈНМВ број 10/2017 предвиђена су
Годишњим финансијским планом за 2017. годину, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, Конто/позиција у финансијском плану: 425200.
3. Трећа измена планираног поступка број 1.2.11 набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ број 11/2017, се
врши на захтев Техничке службе Опште болнице Пирот. Приликом подношења захтева узело се у обзир то да су планирана финансијска средства утрошена кроз претходне поступке јавних набавки,
набавке услуга сервисирања немедицинске опреме. Редовно одржавање немедицинске опреме је неопходно ради континуираног и несметаног функционисања исте. На основу анализе потреба
дошло се је до износа неопходних додатних финансијаких средстава у износу од 650.000,00 динара без ПДВ-а, 780.000,00 динара са ПДВ-ом.
Meња се планирани поступка јавне набавке услуга – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" тако што се увећава укупна
вредност јавне набавке.
Укупна процењена вредност набавке број 1.2.11, набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ број 11/2017
(пун износ), пре измене: 1.846.666,67 динара без ПДВ-а, 2.216.000,00 динара са ПДВ-ом;
Укупна процењена вредност набавке мења се на следећи начин:
- Додају се финансијска средства са: планираног поступка број 1.1.25, набавка добра - "Технички материјал за одржавање опреме инсталација и зграда", ЈНМВ број 25/2017 у укупном износу од
101.666,33 динара без ПДВ-а, 121.999,60 динара са ПДВ-ом;
- Додају се финансијска средства са: планираног поступка број 1.2.10, набавка услуга -"Услуге одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала",
ЈНМВ број 10/2017 у укупном износу од 465.000,00 динара без ПДВ-а, 558.000,00 динара са ПДВ-ом;
- Додају се финансијска средства са: контне позиције 421100 – трошкови платног промета, Финансијски план за 2017. годину укупна вредност пребачених и пренамењених средстава 83.333,33 динара
без ПДВ-а, 100.000,00 динара са ПДВ-ом;
- Укупна финансијска вредност за коју се увећава процењена вредност набавке број 1.2.11, набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и
потрошног материјала" ЈНМВ број 11/2017 (пун износ), 649.999,67 динара без ПДВ-а, 779.999,60 динара са ПДВ-ом;
- Укупна процењена вредност набавке број 1.2.11, набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ број 11/2017
(пун износ), после измене: 2.496.666,34 динара без ПДВ-а, 2.995.999,60 динара са ПДВ-ом.
Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/14, укупан износ: 1.846.666,66 динара без ПДВ-а, се увећава за 649.999,67 динара без
ПДВ-а.
Све остале позиције планираног поступка број 1.2.11 набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ број
11/2017 остају исте.
Финансијска средства за јавну набавку број 1.2.11 набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ број 11/2017,
су предвиђена Финансијским планом за 2017. годину.
Дана 18.01.2017. године је усвојен Годишњи план набавке за 2017. годину.
Планирани поступак јавне набавке број 1.2.11 набавка услуге – "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала" ЈНМВ број 11/2017 је у
претходном периоду мењан два пута и то на следећи начин:
- 14.06.2017. године измена број УО - 35: Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/1, укупан износ: 1.013.333,33 динара без ПДВ-а,
се увећава за 416.666,66 динара без ПДВ-а. Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.429.999,99 динара.
- 14.08.2017. године измена број УО - 47: Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/12, укупан износ: 1.429.999,99 динара без
ПДВ-а, се увећава за 416.666,66 динара без ПДВ-а. Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а (пун износ), после измене: 1.846.666,66 динара.
4. Додаје се у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину, нови поступак јавне набавке:
Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.3.1
Опис предмета набавке: Санација дела хидрантске мреже
Интерни број набавке: 01/2017
Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 3.500.000,00 динара
Датум штампе: 18.09.2017
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Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 4.200.000,00 динара
ОРН: 4533220- радови на инсталацији водоводних цеви.
Врста предмета: Радови
Предмет набавке: друге специјализоване делатности повезане са грађевинским радовима
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Оправданост набавке: Набавка се спроводи за ОБ Пирот, по налогу Сектора за ванредне ситуације број 217-4-47/15 од 22.01.2016. године.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу сагледавања пројектанта.
Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Месец покретања поступка: сеп../2017
Месец закључења уговора: окт./2017
Месец извршења уговора: нов./2017
Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
Извор финансирања: приходи из буџета
Конто/позиција у финансијском плану: 511300
Предлог измене број: УО - 55; план: Годишњ и план јавних набавки од 18.01.2017
На основу чл. 26. тачка 11. Статута Опште болнице Пирот, Управни одбор Опште болнице Пирот на телефонској седници одржаној 18.09.2017. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Додаје се у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину, нови поступак јавне набавке:
Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.14
Опис предмета набавке: Израда идејног пројекта за санацију дела хидрантске мреже у ОБ Пирот и вршење стручног надзора на извођењу радова
Интерни број набавке: 14/2017
Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 350.000,00 динара
Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 420.000,00 динара
ОРН: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге....
Врста предмета: Услуге
Предмет набавке: архитектонске услуге; инжењерске услуге....
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Оправданост набавке: Обзиром да је Министарство здравља РС одобрило средства за санацију дела хидрантске мреже, неопходно је да се претходно уради Идејни пројекат за санацију дела
хидрантске мреже (чл.145 Закона о планирању). За израду овог идејног пројекта неопходно је да се изврши израда катастарско-топографског плана (КТП). Приликом реализације радова на санацији
дела хидрантске мреже неопходно је обезбедити стручни надзор, где је пожељно да стручни надзор врши онај ко је радио идејни пројекат, па се из тог разлога јавна набавка мале вредности за
набавку услуга - Израда идејног пројекта за санацију дела хидрантске мреже у ОБ Пирот и вршење стручног надзора на извођењу радова спроводи као једна набавка. ИзрадаКТП-а спроведи као
посебна набавка.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача.
Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Месец покретања поступка: сеп../2017
Месец закључења уговора: окт./2017
Месец извршења уговора: нов./2017
Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
Конто/позиција у финансијском плану: 511300
2. Додаје се у Годишњем плану јавних набавки за 2017. годину, (набавке на које се не примењује ЗЈН) нови поступак јавне набавке:
Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 2.2.21
Опис предмета набавке: Услуга израдекатастарско-топографског плана (КТП) за кат. парцелу на којој се налази објекат Опште болнице Пирот
Интерни број набавке: 21/2017
Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 140.000,00 динара
Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 168.000,00 динара
ОРН: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге...
Врста предмета: Услуге
Предмет набавке: архитектонске услуге; инжењерске услуге....
Основ изузећа: члан 39.2. ЗЈН набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности.
Оправданост набавке: Обзиром да је Министарство здравља РС одобрило средства за санацију дела хидрантске мреже, неопходно је да се претходно уради Идејни пројекат за санацију дела
хидрантске мреже (чл.145 Закона о планирању). За израду овог идејног пројекта неопходно је да се изврши израда катастарско-топографског плана (КТП). Приликом реализације радова на санацији
дела хидрантске мреже неопходно је обезбедити стручни надзор, где је пожељно да стручни надзор врши онај ко је радио идејни пројекат, па се из тог разлога јавна набавка мале вредности за
набавку услуга - Израда идејног пројекта за санацију дела хидрантске мреже у ОБ Пирот и вршење стручног надзора на извођењу радова спроводи као једна набавка. ИзрадаКТП-а спроведи као
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посебна набавка.
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача.
Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Месец покретања поступка: сеп../2017
Месец закључења уговора: окт./2017
Месец извршења уговора: нов./2017
Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2017. годину
Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
Конто/позиција у финансијском плану: 515100

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:
Драган Радуловић

Одговорно лице:
_______________________________
Горан Петровић
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