План јавних набавки за 2016. годину

Обухвата:

Датум усвајања:

Годишњ и план набавки

Покрајински секретаријат за привреду запошљавање и равноправност полова

21.1.2016

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

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

Укупно
2016

са ПДВ-ом

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршењ а
уговора
уговора

11.560.833
6.722.500

Службена, радна одећа и опрема за личну
Службена,
4.552.500
за личну
4.552.500 радна одећа и опрема
заштиту запослених у покрајинским органима заштиту запослених у покрајинским органима
управе
управе

ОРН:
18222000
Разлог и оправданост набавке:

1.1.2

без ПДВ-а

Врста поступка

11.560.833

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Службена и радна обућа за запослене у
покрајинским органима управе

ОРН:
18800000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

услуге

Датум штампе: 22.1.2016

5.463.000

426124

отворени
поступак

3
2016

4
2016

7
2016

По годинама:
2016-4.552.500
На основу Закона о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број: 101/05 и 91/159, Правилника о средствима личне заштите на
раду, личној заштитној опреми, једнообразној одећи, обући и радној одећи и обући за пружање угоститељских услуга Покрајинског секретаријата за
привреду, запошљавање и равноправност полова и Одлуке Покрајинске владе број 16-1/2015
На основу набавки из претходних година и испитивања тржишта
интерни број поступка: Д-1/2016; тип набавке: резервисана набавка;
Службена
запослене у
2.604.000
426124
5
6
8
2.170.000 и радна обућа за 2.170.000
отворени
покрајинским органима управе
2016
2016
2016
поступак

По годинама:
2016-2.170.000

На основу Закона о безбедности и здравља на раду)"Службени гласник" број. 101/05 и 91/15), Правилника о средствима личне заштите на раду,
личној заштитној опреми, једнообразној одећи, обући и радној одећи и обући за пружање угоститељских услуга Покрајинског секретаријата за
привреду, запошљавање и равноправност полова и Одлуке Покрајинске владе број 16-1/2015
На основу набавки из претходних година и испитивања тржишта (цене са сајтова и на основу понуда)
интерни број поступка: Д-2/2016; тип набавке: резервисана набавка;
4.838.333

Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.1

Организација представљања пројекта
"БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ" на
Међународним сајмовима у 2016. години и
то на: 31. Међународном сајму прехране,
пића и опреме "ПРОМОХОТЕЛ ПОРЕЧ
2016", који ће се одржати у Поречу у периоду
од 24.-27. фебруара 2016. године; на 39.
Међународном сајму туризма UTAZAS
TRAVEL 2016, који ће се одржати у
Будимпешти у периоду од 03.-06. марта
2016. године; на 54. Међународом
пољопривредном сајму "АГРА 2016" који ће
се одржати у Горњој Радгони у периоду од
20.-25. августа 2016. године и на 49.
Међународном сајму привреде "МОС 2016",
који ће се одржати у Цељу у периоду од 13.18.септембра 2016. године.

ОРН:
63510000
Разлог и оправданост набавке:

1.2.2

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Превоз и шпедиција робе-сајамских
експоната за наступ на 49. Међународном
сајму привреде "МОС 2016", који ће се
одржати у Цељу, у периоду од 13.-18.
септембра 2016. гопдине

ОРН:
60100000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 22.1.2016

Организација
представљања
1.750.000
пројекта
1.750.000
"БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ" на
Међународним сајмовима у 2016. години и
то на: 31. Међународном сајму прехране,
пића и опреме "ПРОМОХОТЕЛ ПОРЕЧ
2016", који ће се одржати у Поречу у периоду
од 24.-27. фебруара 2016. године; на 39.
Међународном сајму туризма UTAZAS
TRAVEL 2016, који ће се одржати у
Будимпешти у периоду од 03.-06. марта
2016. године; на 54. Међународом
пољопривредном сајму "АГРА 2016" који ће
се одржати у Горњој Радгони у периоду од
20.-25. августа 2016. године и на 49.
Међународном сајму привреде "МОС 2016",
који ће се одржати у Цељу у периоду од 13.18.септембра 2016. године.

2.100.000

422911

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2016

2
2016

9
2016

По годинама:
2016-1.750.000
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ, бр, 37/14 и 54/14), Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину ("Службени лист АПВ, бр.54/15) ради извршења Финансијског плана секретаријата
Програмска активност 1002 - Промоција извоза путем сајамских наступа
На основу испитивања и истраживања тржишта
интерни број поступка: У-1/2016;
Превоз
588.333
700.000
422911
5
6
9
588.333и шпедиција робе-сајамских
поступак јавне
експоната за наступ на 49. Међународном
2016
2016
2016
набавке мале
сајму привреде "МОС 2016", који ће се
вредности
одржати у Цељу, у периоду од 13.-18.
септембра 2016. гопдине

По годинама:
2016-588.333
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/14 и 54/14), Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину ("Службени лист АПВ", бр. 54/15), ради извршења Финансијског плана секретаријата
Програмска активност 1002-Промоција извоза путем сајамских наступа
Н основу испитивања и истраживања тржишта
интерни број поступка: У-2/2016;
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1.2.3

Организација и спровођење обука за
унапређење квалитета рада и услуга које се
пружају женама у ситуацији насиља у
надлежним институцијама и организацијама,
обликована по партијама од 1 до 4 и то:
Партија 1.Обука о повезаности насиља
према женама и злостављања деце; Партија
2.-Обука о процени и управљању
безбедносним ризицима у ситуацији насиља
у партнерском односу и у породици; Партија
3.-Обука за преовладавање професионалног
стреса професионалаца ангажованих у
директном раду са жртвама насиља и
Партија 4.- Обука за пружање подршке за
организовање и спровођење конференције
случаја насиља над женама у породици и
партнерским односима
П1. Обука о повезаности насиља према
женама и злостављање деце
П2. Обука о процени и управљању
безбедоносним ризицима у ситуацији
насиља у партнерском односу и породици
П3. Обука за превладавање
професионалног стреса ангажованих у
директном раду са жртвама насиља
П4. Обука за пружање подршке за
организовање и спровођење конференције
случаја насиља над женама у породици и
партнерским односима

ОРН:
80500000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Организација
и спровођење обука
313.600
за
2.500.000
унапређење квалитета рада 313.600
и услуга које се
пружају женама у ситуацији насиља у
надлежним институцијама и 278.000
организацијама,
обликована по партијама од1.594.800
1 до 4 и то:
Партија 1.Обука о повезаности насиља
према женама и злостављања деце; Партија
2.-Обука о процени и управљању
безбедносним ризицима у ситуацији насиља
у партнерском односу и у породици; Партија
3.-Обука за преовладавање професионалног
стреса професионалаца ангажованих у
директном раду са жртвама насиља и
Партија 4.- Обука за пружање подршке за
организовање и спровођење конференције
случаја насиља над женама у породици и
партнерским односима
П1. Обука о повезаности
313.600
насиља према
женама и злостављање деце
П2. Обука о процени
313.600и управљању
безбедоносним ризицима у ситуацији
насиља у партнерском односу и породици

376.320

423599-ПП1

376.320

423599-ПП2

333.600

423599-ПП3

1.913.760

423599-ПП4

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2016

3
2016

11
2016

П3. Обука за превладавање
278.000
професионалног
стреса ангажованих у директном раду са
жртвама насиља
П4. Обука за1.594.800
пружање подршке за
организовање и спровођење конференције
случаја насиља над женама у породици и
партнерским односима

По годинама:
2016-2.500.000
Набавка се спроводи ради имплементације мера (2. Превентивне мере 2.3. Програми обуке и стручног усавршавања професионалаца) из
Програма за заштиту од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од
2015. до 2020. године, а за коју је Секретаријат предвиђен да буде носилац.
На основу набавки из претходне године и анализе тржишта (у виду имејла/службена белешка)
интерни број поступка: У-3/2015; тип набавке: обликована по партијама;

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:
Мирослав Васин

Одговорно лице:
_______________________________
Мирослав Васин

Датум штампе: 22.1.2016
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