Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за опште и заједничке послове
Дана: 10.06.2015. године
Сремска Митровица

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА МАРТ- МАЈ 2015. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

-

-

-

Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

-

-

Процењена
вредност без
ПДВ-а

Датум
покретања
поступка

НАРУЏБЕНИЦА
Вредност
набавке без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
набавке
-

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
-

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
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ГРАДОНАЧЛЕНИК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

-

-

-

Процењена
вредност без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
поступка
-

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
-

НАРУЏБЕНИЦА
Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

-

-

Вредност
набавке без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
набавке
-

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
-

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

-

-

-

Процењена
вредност без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
поступка
-

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
-

НАРУЏБЕНИЦА
Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

-

-

Вредност
набавке без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
набавке
-

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
-

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а
10.000.000,00

Датум
покретања
поступка
11.03.2015.

1.

Отворени
поступак
(ЈН по
партијама)

Отклањање последица
поплава- Санација
404-121/2015-V
(OРН: 45221220)

2.

Отворени
поступак

Отклањање последица поплава
у пољопривреди- Уређење
атарских путева
404-152/2015-V
(ОРН:IA25)

1.666.666,00

17.04.2015.

3.

Отворени
поступак

Отклањање последица
поплава- Санација отворених
спортских терена у основним
школама
404-184/2015-V
(ОРН:45236119)

833.333,33

27.05.2015.

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
Уговори о јавној набавци додељени су понуђачима:
Понуђачу ДВП„ХИДРОСРЕМ“Сремска Митровица.
Вредност уговора износи: Партија 1- 3.045.777,20 динара
без ПДВ-а односно 3.654.932,64 динара са ПДВ-ом;
Партија 2- 1.100.135,56 динара без ПДВ-а односно
1.320.162,67 динара са ПДВ-ом; Партија 3- 2.498.109,91
динара без ПДВ-а односно 2.997.731,89 динара са ПДВ-ом;
Понуђачу В.Д.“ САВА“ ДОО Шабац. Вредност уговора
износи: Партија 4- 3.332.390,97 динара без ПДВ-а односно
3.998.869,16 динара са ПДВ-ом;
Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу „ПУТЕВИ“
а.д. Сремска Митровица. Вредност уговора износи
1.664.000,00 динара без ПДВ-а односно 1.996.800,00
динара са ПДВ-ом.
Позив и конкурсна документација објављени су на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Отварање понуда очекује се 29.06.2015. године.

НАРУЏБЕНИЦА
Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

Вредност
набавке без
ПДВ-а

Датум
покретања
набавке

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
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1.

Услуге штампања
404-15/2015-V-18

150.000,00

11.05.2015.

2.

Хемијска средства за чишћење
404-15/2015-V-2

250.000,00

01.04.2015.

3.

Израда веб сајта
404-15/2015- V-11

100.000,00

18.03.2015.

Наруџбеница издата понуђачу „MEDIA PLUS“ Сремска
Митровица на износ од 148.500,00 динара без ПДВа.Понуђач није у систему ПДВ-а.
Наруџбеница издата понуђачу „MAČAK M&D“ Сремска
Митровица на износ од 200.000,00 динара без ПДВ-а
односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом.
Уговор о набавци услуга додељен је понуђачу „GEOLINK“
Београд. Вредност уговора износи 100.000,00 без ПДВ-а .
Понуђач није у систему ПДВ-а.

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
Након доделе средстава за отклањање последица поплава у износу од 15.000.000,00 динара од АП Војводине израђена је
Прва измена плана јавних набавки.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

1.

Отворени
поступак

Изградња хале за сепарацију
„По пројекту изградње
постројења за сепарацију
отпада у Сремској
Митровици“
404-133/2015-VI
(ОРН:45220000)

Процењена
вредност без
ПДВ-а
33.251.451,00

Датум
покретања
поступка
-

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
Конкурсна документација прослеђена Министарству
пољопривреде на разматрање. Чека се упутство
Министарства за покретање поступка.

НАРУЏБЕНИЦА
Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

Вредност
набавке без
ПДВ-а

Датум
покретања
набавке

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
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-

-

-

-

-

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

-

-

-

Процењена
вредност без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
поступка
-

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
-

НАРУЏБЕНИЦА
Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

-

-

Вредност
набавке без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
набавке
-

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
-

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

1.

Отворени
поступак

Финасијске услуге кредита
404-102/2015-VIII
(ОРН:66110000)

Процењена
вредност без
ПДВ-а
611.500.000,0
0

Датум
покретања
поступка
-

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
На основу Одлуке о задуживању Града број 401-193/2015-I
од 20.02.2015. године објављено је претходно обавештење
о намери Наручиоца да покрене поступак јавне набавке у
току године.

НАРУЏБЕНИЦА

5

Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

1

Услуге ревизије завршног консолидованог
рачуна
404-160/2015-VIII-1

Вредност
набавке без
ПДВ-а
208.333,00

Датум
покретања
набавке
16.04.2015.

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
Уговор о набавци услуга додељен је понуђачу „Винчић“
ДОО Нови Београд. Вредност уговора износи 200.000,00
без ПДВ-а односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом.

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

1

ЈНМВ

Закуп бине и пратеће опреме
404-167/2015-IX

Процењена
вредност без
ПДВ-а
2.500.000,00

Датум
покретања
поступка
14.05.2015.

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу
„SPALIGHT“ Сремска Митровица. Вредност уговора
износи 2.433.800,00 динара без ПДВ-а. Понуђач није у
систему ПДВ-а.

НАРУЏБЕНИЦА
Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

1.

Припрема материјала за штампу
404-93/2015-IX-2

Вредност
набавке без
ПДВ-а
391.667,00

Датум
покретања
набавке
17.04.2015.

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
Уговор о набавци услуга додељен је понуђачу „ПРЕС
ИНФО МЕДИЈА“ Сремска Митровица. Вредност уговора
износи 100.000,00 без ПДВ-а. Понуђач није ус ситему
ПДВ-а .

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а

1.

Отворени
поступак
(ЈН по
партијама)

Заштита слива реке Саве
Партија 1: Услуге израде
генералног пројекта
Партија 2: Услуге израде
претходне студије
оправданости
404-123/2015-Х
(ОРН:7321000,КА14, 7330000)

П1:4.741.242,00

Датум
покретања
поступка
07.04.2015.

П2:2.512.096,00

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
Уговори о јавној набавци додељени су понуђау Институт
за пољопривреду „Јарослав Черни“ Београд. Вредност
уговора износи Партија 1- 4.550.000,00 динара без ПДВ-а
односно 5.460.000,00 динара са ПДВ-ом; Партија 22.450.000, динара без ПДВ-а односно 2.940.000,00 динара
са ПДВ-ом;

НАРУЏБЕНИЦА
Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

-

-

Вредност
набавке без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
набавке
-

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
-

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

1.

Отворени
поступак

Услуге пољочувара
404-83/2015- XI
(ОРН:79713000)

2.

Отворени
поступак

Узорковање земљишта
404-118/2015-XI
(ОРН:90732000)

Процењена
вредност без
ПДВ-а
8.333.333,00

Датум
покретања
поступка
20.02.2015.

3.429.167,00

06.04.2015.

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објављивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
Уговор о јавној набавци додељен је понуђау „Протектор
СМ“ ДОО Сремска Митровица 14.04.2015. г.. Вредност
уговора износи 8.331.200,00 динара без ПДВ-а односно
9.997.440,00 динара са ПДВ-ом;
Уговор о јавној набавци додељен је понуђау
Пољопривредна стручна служба „Сремска Митровица“
ДОО из Сремске Митровице 12.05.2015. г.. Вредност

7

3.

Отворени
поступак

Осигурање губитка приноса
меркантилног кукуруза
засејаног на територији
општине Сремска Митровица
404-111/2015- XI
(ОРН:66510000)

18.000.000,00

04.03.2015.

уговора износи 3.427.678,80 динара без ПДВ-а односно
4.113.214,56 динара са ПДВ-ом;
Уговор о јавној набавци додељен је понуђау
„ENERGOPROJEKT
GARANT“
ADO
Београд
29.04.2015. г.. Вредност уговора износи 16.926.946,30
динара без пореза односно 17.773.188,61 динара са
порезом;

НАРУЏБЕНИЦА
Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

-

-

Вредност
набавке без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
набавке
-

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
-

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
број

Врста поступка

Предмет јавне набавке

1.

Отворени
поступак
(Заједничка
набавка)

Осигурање зграда, имовине и
запослених
404-147/2015-XII
(OРН:66510000 и 66515200)

Процењена
вредност без
ПДВ-а
4.457.082,00

Датум
покретања
поступка
25.05.2015.

ОСТАЛО ( фазе из поступка набавке- објавиљивање,
отварање понуда, одлука о додели уговора, обустава
поступка, захтев за заштиту права, закључен уговор...)
Позив и конкурсна документација објављени су на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Отварање понуда очекује се 29.06.2015. године.

НАРУЏБЕНИЦА
Ред.
број

Предмет набавке наруџбеницом

-

-

Вредност
набавке без
ПДВ-а
-

Датум
покретања
набавке
-

ОСТАЛО (извештај о спроведеном поступку, издата
наруџбеница...)
-

- Служба за јавне набавке је у складу са законским роковима израдила Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014.
годину и Квартални извештај за први квартал 2015. године и исте благовремено проследила Управи за јавне набавке и ДРИ.
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ОСТАЛО:
У периоду март- мај 2015. године Служба за јавне набавке је учествовала спровођењу поступака јавних набавки и набавки на
које се закон не примењује индиректних буџетских корисника и то:
Месна заједница „Лаћарак“
Отворени поступак-Молерски радови на згради месне заједнице у Лаћарку број:404-86/2015.
ОРН: 45442100;
Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 5.833.333,33 динара;
Покретање поступка:11.03.2015. године.
Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу „ REFLEKS“ DOO из Мајура. Вредност уговора износи 2.790.000,00 динара без
ПДВ-а односно 3.348.000,00 динара са ПДВ-ом;
Отворени поступак-Постављање бехатон стаза испред зграде месне заједнице у Лаћарку број:404-85/2015.
ОРН: 45236250;
Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 6.666.666,67 динара;
Покретање поступка:11.03.2015. године.
Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу „ RESA GRADNJA“ DOO из Нових Бановаца. Вредност уговора износи
5.120.240,00 динара без ПДВ-а односно 6.144.288,00 динара са ПДВ-ом;
Месна заједница „Блок Б“
Јавна набавка мале вредности радова- Радови на одржавању тротоара број:96-2015-01.
ОРН: 45233000;
Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 833.333,33 динара;
Покретање поступка:05.04.2015. године.
Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу "ММ ТИМ" DOO из Сремске Митровице (Понуђач понуду подноси са
подизвођачем- „MD COLOR“ Сремска Митровица). Вредност уговора износи 758.100,00 динара без ПДВ-а односно 909.720,00 динара са
ПДВ-ом;
Управи за јавне набавке послат допис број 404-179/2015-V а везано за давење мишљења о примени ЗЈН на средства дата путем
дотација Црквама и верским заједницама а у вези покретања поступка ЈНМВ радова- Изградња ограде католичког гробља процењене
вредности 2.958.333,00 динара без ПДВ-а;
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Месна заједница „Засавица II“
Јавна набавка мале вредности радова- Радови на одржавању тротоара број:404-34/2015.
ОРН: 45233000;
Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 791.667,00 динара;
Покретање поступка:19.05.2015. године.
Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу "ХИДРОГРАЂЕВИНАР" а.д. из Сремске Митровице. Вредност уговора износи
657.500,00 динара без ПДВ-а односно 789.000,00 динара са ПДВ-ом;
Набавка наруџбеницом: Израда Програма комасације К.О. Засавица број 32/15
Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 333.333,33 динара;
Уговор о набавци услуга израде Програма комасације додељен је понуђачу „GEO- PROJEKT SM“ са седиштем у Сремској
Митровици. Вредност уговора износи 328.000,00 динара без ПДВ-а односно 393.600,00 динара са ПДВ-ом;
Месна заједница Раденковић
Набавка наруџбеницом: Израда Програма комасације К.О. Раденковић број 5/2015
Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 333.333,33 динара;
Уговор о набавци услуга израде Програма комасације додељен је понуђачу „GEO- PROJEKT SM“ са седиштем у Сремској
Митровици. Вредност уговора износи 325.000,00 динара без ПДВ-а односно 390.000,00 динара са ПДВ-ом;
Месна заједница „Шашинци“
Набавка наруџбеницом: Израда Програма комасације К.О. Шашинци број 32/15
Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 333.333,33 динара;
Уговор о набавци услуга израде Програма комасације додељен је понуђачу „GEOSOFT“DOO са седиштем у Београду. Вредност
уговора износи 324.000,00 динара без ПДВ-а односно 388.800,00 динара са ПДВ-ом;
Месна заједница Мартинци
Јавна набавка мале вредности радова- Централно грејање- Котларница у МЗ“Мартинци“ број:03-118/2015.
ОРН: 09323000;
Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 1.083.333,00 динара;
Покретање поступка:31.03.2015. године.
Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу "STINKOM" DOO из Сремске Митровице. Вредност уговора износи 793.395,90
динара без ПДВ-а односно 925.075,08 динара са ПДВ-ом;
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Месна заједница Манђелос
Јавна набавка мале вредности радова- Текуће поправке и одржавање зграда- Дом културе у Манђелосу број:32/2015.
ОРН: 50700000;
Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 1.566.666,67 динара;
Покретање поступка:05.03.2015. године.
Уговор о јавној набавци додељен је понуђачу ЗР "ВРЕКИЋ" из Манђелоса. Вредност уговора износи 1.228.968,00 динара без
ПДВ-а. Понуђач није у систему ПДВ-а;

НАЧЕЛНИК
___________________________
Мирослав Јокић, спец. крим.
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