ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013 ГОДИНУ
1
Редни
број
јавне
набавке

1

2

Предмет јавне
набавке

3

4

5

Износ
планираних
средстава за
јавну набавку

Податак
о
апроприј
ацији у
финансиј
ском
плану за
плаћање

Процењена вредност јавне
набавке

УКУПНО

8.582.981.454

ДОБРА

8.505.381.154

Набавка и уградња
пнеуматика за сва
возила

900.000

4252111

На годишњем
нивоу

900.000

Укупно

6

7

Врста
поступка
јавне
набавке

Оквирни
датум
покретања
поступка

ЈНМВ

17.10.2013

8

9

Оквирни
Оквирни
датум
датум
закључења извршења
уговора
уговора

17.12.2013.

17.12.2014.

10

11

Интерни
наручилац
посла

Напомена (разлог,
оправданост набавке и
начин утврђивања
процењене вредности
јавне набавке)

Оделење
возног парка

Због велике километраже
коју возила свакодневно
прелазе, неопходна је
замена пнеуматика.
Процењене количине су
рађене на бази потрошње у
претходној години
и планиране потрошње у
наредној години. Цене су
рађене на бази анализе цена
из уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).
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3

Набавка горива:
Партија 1. - БМБ
Партија 2. Еуродизел

Столарски
материјал и окови
Партија 1:
Плочасти
материјали
Партија 2: Окови

9.000.000

2.200.000

Партија
1.
426411
Партија
2.
426412

425112

9 000 000.00
Партија 1.813 600.00
Партија 2. 186 400.00

Партија 1:
1.600.000,00
Партија 2:
600.000,00

5
3

Отворени
поступак

ЈНМВ

28.10.2013

20.6.2013

Оделење
возног парка

Набавка за возни парк АБ.
Процењене количине су
рађене на бази потрошње у
претходној години
и планиране потрошње у
наредној години. Цене су
рађене на бази анализе цена
из уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

28.12.2013.

28.12.2014.

20.07.2013.

Потребно за текуће
одржавање апотека.
Процењене количине су
рађене на бази потрошње у
претходној години
и планиране потрошње у
наредној години. Цене су
Служба
рађене на бази анализе цена
инвестиционих
из уговора закључених у
20.07.2014.
и техничких
претходним годинама (сви
послова
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).
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Водоводноканализациони и
санитарни
материјал

Опрема за
канцеларије и
апотеке Партија 1.
Намештај Партија
2. Столице

500.000

995.000

425115

512211

500.000

Партија 1
800
000.00 Партија 2
195 000.00

ЈНМВ

ЈНМВ

3.6.2013

По усвајању
плана

03.07.2013.

Потребно за текуће
одржавање апотека.
Процењене количине су
рађене на бази потрошње у
претходној години
и планиране потрошње у
наредној години. Цене су
Служба
утврђене на бази анализе
инвестиционих
03.07.2014.
цена из уговора закључених
и техничких
у претходним годинама (сви
послова
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).
Набавка се врши према
потреби. Процењене
количине су рађене на бази
потрошње у претходној
години и планиране
потрошње у наредној години.
Цене су утврђене на бази
Служба
анализе цена из уговора
инвестиционих
закључених у претходним
и техничких
годинама (сви уговори
послова
закључени по најнижим
ценама), увидом у цене
преко интернета различитих
добављача и рачунајући
пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).
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Електро материјал
Партија 1: Електро
материјал
Партија2: Пандуит
Партија 3: Расвета

Набавка беле
технике, тел-факс
апарата,
слушалица, пегли
Партија 1: Бела
техника
Партија 2:
Телефони, факс,
слушалице, пегле

1.500.000

4251171

Партија 1:
512251

588.000 Партија 2:
4269133

1.500.000,00
Партија 1:
700.000,00 Партија
2: 300.000,00
Партија 3:
500.000,00

Партија 1:
438.000,00 Партија
2: 150.000,00

ЈНМВ

ЈНМВ

10.6.2013

20.7.2013

10.08.2013.

Неопходан материјал за
текуће одржавање.
Процењене количине су
рађене на бази потрошње у
претходној години
и планиране потрошње у
наредној години. Цене су
Служба
утврђене на бази анализе
инвестиционих
10.08.2014.
цена из уговора закључених
и техничких
у претходним годинама (сви
послова
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

20.08.2013.

Набавка се врши ради
обнове - замене постојеће
неисправне технике и
набавка нове за нове
објекте.Процењене количине
су утврђене на бази
потрошње у претходној
години и планиране
потрошње у наредној години.
Служба
инвестиционих Цене су утврђене на бази
20.08.2014.
и техничких
анализе цена из уговора
закључених у претходним
послова
годинама (сви уговори
закључени по најнижим
ценама), увидом у цене
преко интернета различитих
добављача и рачунајући
пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).
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Набавка и монтажа
ПВЦ и АЛУ
столарије

Лична заштитна
средства

Лож уље ЕЛ

1.150.000

2.000.000

2.000.000

5113214

426129

421224

1.150.000

2.000.000

2.000.000

ЈНМВ

ЈНМВ

ЈНМВ

17.7.2013

17.08.2013.

Набавка се врши ради
замене дотрајале столарије.
Процењене количине су
рађене на бази потрошње у
претходној години
и планиране потрошње у
наредној години. Цене су
Служба
утврђене на бази анализе
инвестиционих
17.08.2014.
цена из уговора закључених
и техничких
у претходним годинама (сви
послова
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

По измени
Правилника о
личним
заштитним
средствима и
опреми

1.9.2013

Септ. 2013.

Септ. 2014.

СОЗБЗР

Набавка на основу
Правилника о превентивним
мерама за безбедан и здрав
рад при коришћењу
средстава и опреме за личну
заштиту на раду, Сл.гласник
92/08 и Правилник о личним
заштитним средствима и
опреми, Апотека „Београд“
бр 3444/12 од 23.11.2009г.
Процењена вредност
утврђена на основу
исптивања тржишта путем
интернета.

СОЗБЗР

За апотеке које се греју на
лож уље.Цена горива
утврђена на основу цене
произвођача нафтних
деривата.
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ППЗ опрема

12

Кесе за паковање
робе у апотекама
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Средства за
хигијену:
Партија1.
Детерџенти и
остала хемијска
средства за
одржавање
хигијене
Партија
2.Мануелна
средства за
одржавање
хигијене
Партија 3.Средства
за одржавање
хигијене-папирна
галантерија

1.000.000

5122104

1.000.000

ЈНМВ

4.375.800

4269113

4.375.800

Отворени
поступак

3.500.130

426819

3 500 130.00
Партија 1.
2 020 330.00
Партија 2.
608 300.00
Партија 3
871 500.00

Отворени
поступак

1.11.2013

2.9.2013

25.11.2013

Нов. 2013.

2.11.2013

25.1.2014

Нов. 2014.

СОЗБЗР

2.11.2014

План и
анализа

25.1.2015

План и
анализа

Набавка се врши у складу
са Законом о заштити од
пожара, Сл. Гласник 111/09,
Правилник о техничким
нормативима за стабилне
инсталације за дојаву
пожара, Сл. лист СФРЈ
87/93, Закон о заштити од
јонизујућег зрачења и о
нуклеарној сигурности, Сл.
Гласник РС 36/09.
Процењена вредност
утврђена на основу
испитивања тржишта путем
интернета.
Набавка ради обављања
редовних активности у
апотеци. Процењена
вредност рађена на бази
стварних потреба и
тржишних цена.
Набавка се спроводи ради
обављања редовних
активности у апотеци.
Процењене количине су
рађене на бази потрошње у
претходној години и
планиране потрошње у
наредној години. Цене су
рађене на бази анализе цена
из уговора закључених у
претходним годинама ( сви
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту ( раст
цена на мало и курс еур-а).
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Канцеларијски
материјал:
Партија 1.Разни
канцеларијски
материјал
Партија 2.
Штампани
материјал
Партија 3. Тонери
Партија 4.
Терморолне

Набавка амбалаже
за фармацеутски
отпад
Партија 1.Набавка
амбалаже за
преузимање фарм.
отпада од грађана
Партија 2. Набавка
амбалаже за
лагеровање фарм.
отпада генерисаног
у АБ

Набавка
диспензора са
боцама

Партија
1.
426111
Партија
2.
8.348.381 426111
Партија 3
4269114
Партија
4.
4269114

550.000

680.000

5124112

5125211

8 348 381.00
Партија 1.
3 297 526.00
Партија 2.
749 855.00
Партија 3
1 299 800.00
Партија 4.
3 001 200.00

Партија 1.
500 000.00
Партија 2.
000.00

Отворени
поступак

50

680.000

ЈНМВ

ЈНМВ

2.9.2013

по доношењу
прописа о
начину
преузимања
фарм.отпада
од грађана

15.5.2013

2.11.2013 1година

/

15.6.2013

/

јундецембар

План и
анализа

Набавка се спроводи ради
обављања редовних
активности у апотеци.
Процењене количине су
рађене на бази потрошње у
претходној години и
планиране потрошње у
наредној години. Цене су
рађене на бази анализе цена
из уговора закључених у
претходним годинама ( сви
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту ( раст
цена на мало и курс еур-а).

Сектор за
квалитет

Партија 1.правилно
збрињавање фарм. отпада у
складу са законом о
управљању отпадом,
набавка није реализована у
2012. год. па су предвиђена
иста средства и за ову
годину; процена на основу
истраживања путем
интернета. Партија 2.
Мегабокс на основу
исказаних потреба из
апотека, црвене кесеусклађивање са важећим
Правилником о управљању
медицинским отпадом.
Процена извршена на основу
истраживања цена путем
интернета.

Сектор за
квалитет

По одлуци стручног савета у циљу убрзања поступка
растварања антибиотика и
стављања у функцију
постојећих комора за
растварање аб, процена
износа извршена
истраживањем тржишта и
провера цена путем
интернета
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Набавка клима
уређаја

18

Здрава вода

19

Потрошни
материјал за маг. и
гал. Израду
Партија 1.Средства за
дезинфекцију и
санитетски
материјал Партија
2.- Материјал за
филтрацију и
процесну контролу
Партија 3.Материјал за ИНК
ЈЕТ штампач
Партија 4.
Материјал за
чишћенје ( ЦИП
систем)

750.000

900.000

2.300.000

5122103

426919

426721

750.000

900.000

Партија 1.
885,079.25
Партија 2.
677,074.00 Партија
3. 309,931.75
Партија 4.
427,915.00

ЈНМВ

ЈНМВ

ЈНМВ

15.5.2013

1.7.2013

1.8.2013

15.6.2013

1.8.2013

1.10.2013

јундецембар

1.8.2014

1.10.2014

Сектор за
квалитет,
Служ. инв. и
техн. одрж.,
Служба
ОЗБЗР

Квар клима уређаја,
немогућност поправке,
уградња нових по основу
захтева апотека тамо где не
постоје у циљу правилног
чувања лекова, процена
извршена на основу потреба
апотека из 2012. и провером
цена путем интернета

СОЗБЗР

За апотеке и друге службе
које користе wатер цалл
апарат.Процењена вредност
извршена провером цена
више добављача на
интернету.

Сектор за
производњу

Партија 1.-Прошлгод. угов.
вред. +ца.40% ( због раста
цена на мало, курса евра и
јер су средства у 2012. год.
потрошена већ за 6 месеци и
због повећног обима израде
гал. И маг. Лекова.Партија
2.-Прошлгод. угов. вред.
+15% због раста цена на
мало и курса евра.Партија
3.Прошлгод. угов. вред.
+15% (због раста цена на
мало и курса евра) x 3
штампача (у 2012. год био 1
штампач, а у 2013. ће бити 3
штампача)Партија
4.Прошлгод. угов. вред.
+15%, због раста цена на
мало и курса евра.
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Опрема и средства
за чишћење и
дезинфек цију
Партија 1.- Перика
за моп Wет систем
40цм Партија 2. Носач перике
Партија 3.
Телескопски штап
Партија 4. - ДУО
НИЦК колица
Партија 5. Средство за
дезинфекцију руку
Партија 6.- Суве
дезобаријере 3М
Партија 7.Дезинфицијенс
кисели Партија 8.Дезинфицијенс
базни Партија 9.Детерџент за лаб
посуђе

600.000

426721

600 000.00
Партија:
1. 6
923.42
2. 11
511.85
3. 2
967.18
4. 75
805.88
5. 51
971.56
6. 135
185.20
7. 132
850.20
8. 132
850.20
9. 49
934.51

ЈНМВ

1.5.2013

1.7.2013

1.7.2013

Сектор за
производњу

Валидација чишћења радног
простора
лабораторијаПрема Закону о
лековима и мед. средствима
неопходно је применити
професионалну опрему и
средства за чишћење. Ново
добро. процењена вредност
формирана је провером
тржишних цена путем
интернета.
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Нова процесна
опрема:Партија1.Линија за паковање
прашкастих
производа ЛА
"котеж" Партија2.Индустријски ИНК
ЈЕТ штампач- ГЛ
"Горњи град" и ЛА
"Здравље" (2 ком)
Партија
3.Капсулирка 20
000ком/сат ЛА
"Котеж" Партија
4.- Преса за
цеђенје мацератаГЛ "Горњи град"
Партија 5.Полуаут. мобилна
пунилица за течне
фарм. облике- ГЛ
"Горњи град"
Партија 6.Аутоматска
мобилна пунилица
за получврсте
фарм, облике ГЛ
"Липов лад"
Партија 7.Мешалица ГЛ
"Липов лад"
Партија 8. - Сто за
контролну вагу ГЛ
за израду прашк. и
чајева (2ком)
Партија 9. - Сто
прохромски радни ГЛ За израду
прашк. и чајева
(2ком)

13.680.000

Партија:
1.5125217
2.5125216
3.5125218
4.5125215
5.5125214
6.5125212
7.5125213
8.5125219
9.5125219

Партија:
5,540,000.00
1,300,000.00
3,000,000.00
250,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
950,000.00
120,000.00
120,000.00

Отворени
поступак

По усвајању
плана

Сектор за
производњу

Пословање према Закону о
лековима и мед.
Средствима; Проширење
произв. програма; Повећање
рентабилности Партија 2.Вредност је процењена на
основу купљеног истог
штампача за Гал. Лаб.
"Липов лад" у 2011. год.
увећана за око 30% ( раст
цена на мало, курс евра,
увозна роба ) Партија 1. и 3.
Неопходна опрема за Гал.
лаб. за израду прашк. и
чајева; услов за проширење
производног програма и
тиме повећање зараде тј.
исплативости лаб.; цена је
формирана провером
тржишних цена путем
интернета; набавка ове
машине и рег. ове лаб. у
начелу прихваћена од
стране УО на предлог
Стручног тима, Партија
4,5,6,7 –Вредност
формирана провером
тржишних цена путем
интернета Партија 8,9.Вредност партија
формирана је провером
тржишних цена путем
интернета. Оквирни предлог
радова и вредности тих
радова у начелу је
прихватио УО на предлог
Стручног тима.
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Рачунарска опрема
и Р/Д Партија 1.Резервна опрема и
делови за рачунар
Партија 2.Рачунари за касе и
радне станице
Партија 3.- БАР
КОД читач 2Д
Партија 4.Резервна опрема
за ПОС-ове у
апотекама

23

Набавка
комуникационе
опреме

24

*Лекови листа А и

5.000.000

512221

5 000 000.00
Партија 1.
2
565 000.00 Партија
2.
1200 000.00
Партија 3.
600
000.00 Партија 4.
635 000.00

900.000

512231

900.000

5.835.542.648

523111

5.835.542.648

453.317.255

523111

453.317.255

А1/РФЗО

25

*Лекови за лечење
ХИВ-а/РФЗО

Отворени
поступак

1.9.2013

15.11.2013

15.11.2014

ИТ сектор

Замена постојеће
рачунарске опреме и
набавка резервних делова
.Процењена вредност
извршена путем интернета и
на основу истих цена
претходног уговора. Партија
1.- Замена рачунарске
опреме и делова услед
кварова. Процењена
вредност извршена
провером цена на интернету.
Партија 2. - Потребно је
заменити ПОС касе у
апотекама и радне станице.
Процењена вредност
извршена на основу истих
цена претходног
уговора.Партија 3.- Резервни
БАР КОД читачи за потребе
апотека. Процењена
вредност извршена на
основу истих цена из
претходног уговора.Партија
4.- Резервна опрема за рад
у апотекама. Процењена
вредност извршена на
основу истих цена из
претходног уговора.

10.10.2013

10.10.2014

ИТ сектор

Потребно је заменити
комуникациону опрему која је
у функцији од
2003г.Процена вредности
извршена путем интернета

Отворени
поступак

06.2013.

06.2014.

СКПС

Набавка се врши ради
снадбевања апотека.Уговор
са РФЗО, ценовник РФЗО од
02.01.2013.

Отворени
поступак

06.2013.

06.2014.

СКПС

Набавка се врши ради
снадбевања апотека.Уговор
са РФЗО, ценовник РФЗО од
02.01.2013.

ЈНМВ

1.9.2013

26

*Лекови листа

88.093.083

523111

88.093.083

Отворени
поступак

06.2013.

Д/РФЗО

27

*Медицинска

29

30

31

*Лекови
комерцијална
продаја

*

Помагала
комерцијална
продаја

*Остала
комерцијална
продаја

*

Фармацеутске
супстанце (сировине)

*

пластична,
алуминијумска,
стаклена)

Набавка се врши ради
снадбевања апотека.Уговор
са РФЗО, ценовник РФЗО од
02.01.2013.

06.2014.

СКПС

Набавка се врши ради
снадбевања апотека.Уговор
са РФЗО, ценовник РФЗО од
02.01.2013.

326.076.579

523111

326.076.579

800.000.000

5231111

800.000.000

Отворени
поступак

06.2013.

06.2014.

СКПС

Набавка се врши ради
снадбевања апотека.Упит
цена ка веледрогеријама,
основна делатност

26.000.000

5231111

26.000.000

Отворени
поступак

06.2013.

06.2014.

СКПС

Упит цена ка
веледрогеријама, основна
делатност

760.000.000

5231111

760.000.000

Отворени
поступак

06.2013.

06.2014.

СКПС

Набавка се врши ради
снадбевања апотека.Упит
цена ка веледрогеријама,
основна делатност

97.838.578

5121111

97.838.578

*Амбалажа(папирна,
32

СКПС

06.2014.

Отворени
поступак

помагала/РФЗО

28

06.2013.

55.095.700

5121112

55.095.700

Отворени
поступак

Отворени
поступак

По усвајању
плана

По усвајању
плана

током целе
године

током целе
године

Сектор за
производњу

Неопходно за израду
галенских препарата.Цене су
формиране на основу цена
из уговора закључених у
предходној години увећаних
за 15% ( раст цена на мало и
курс евра )

Сектор за
производњу

Неопходно за паковање
галенских препарата.Цене су
формиране на основу цена
из уговора закључених у
претходној години увећаних
за 20% ( раст цена на мало и
курс евра )

Напомена:За добра која су обележена
звездицом
Покретање ових јавних набавки зависи од доношења подзаконских аката којима се утврђује Списак наручилаца који испуњавају услове за изузимање из
примене Закона о јавним набавкама у смислу члана 7. ст. 1. тачка 6. ЗЈН ( Сл. Гл. РС 124/12), односно којим се, на предлог Министарства здравља, утврђује
Списк наручилаца из члана 2. став 2. ЗЈН за 2013 год.
Прилог:

Пријава апотеке Београд заведена у Управи за јавне набавке под бројем 820 од 31.01.2013год.
Предлог Министарства здравља број 404-02-145/2013-05 од 05.04.2013год. за изузимање апотека из Плана мреже здравствених установа са списка
наручилаца из члана 2. став 2. ЗЈН

УСЛУГЕ

1

Сервисирање,
текуће одржавање
и поправка возила
Партија 1: Пежо
возила Партија 2:
Рено возила
Партија 3: Фиат
возила Партија 4:
Хонда возила

57.180.000

3.000.000

4252111

3.000.000,00
Партија 1:
900.000,00 Партија
2: 1.200.000,00
Партија 3:
600.000,00 Партија
4: 300.000,00

Отворени
поступак

10.10.2013

10.12.2013.

17.12.2014.

Оделење
возног парка

Неопходно ради
функционисања возног
парка.У предвиђене
трошкове су урачунате
аутомеханичарске услуге и
делови, аутоелектричарске
услуге и делови,
вулканизерске услуге,
реглажа трапа,замена
ауспуха, технички преглед,
шлеповање возила у квару.
С обзиром на старост и
пређену километражу возила
возног парка, сервиси и
поправке су неопходни.Цене
су рађене на бази анализе
цена из уговора закључених
у претходним годинама (сви
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

2

3

Сервисирање,
текуће одржавање
и поправка клима
уређаја

Сервисирање
каса,специјалних
брава, аларма и
видео надзора
Партија 1: касе,
спец. браве
Партија 2: аларми и
видео надзор

1.000.000

650.000

423911

425281

1.000.000

650.000; Партија
1: 250.000,00;
Партија 2:
400.000,00

ЈНМВ

ЈНМВ

1.12.2013

19.7.2013

Потребно за редовно
одржавање клима уређаја и
неопходно је због правилног
функционисања расхладних
уређаја. Цене су рађене на
бази анализе цена из
Служба
уговора закључених у
инвестиционих
претходним годинама (сви
и техничких
уговори закључени по
послова
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

31.12.2013

31.12.2014

19.08.2013.

Потребно ради редовног
одржавања. Цене су рађене
на бази анализе цена из
уговора закључених у
Служба
претходним годинама (сви
инвестиционих уговори закључени по
19.08.2014.
најнижим ценама), увидом у
и техничких
послова
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

4

5

6

Израда пројектне
документације

Испитивање услова
радне околине

Преглед и
испитивање
електроинсталација
ниског напона

400.000

1.500.000

700.000

5113218

424911

4249112

400.000

1.500.000

700.000

ЈНМВ

ЈНМВ

ЈНМВ

Услуга неопходна ради
усклађивања рада
лабараторије са законом и
добијања потребних дозвола
за рад
лабараторије.Процене су
Служба
рађене на бази анализе цена
инвестиционих из уговора закључених у
и техничких
претходним годинама (сви
уговори закључени по
послова
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

По усвајању
плана

1.6.2013

По усвајању
плана

1.7.2013

1.7.2014

СОЗБЗР

Набавка се врши у складу са
чл 15 став 1 тачка 7 Закона о
безбедности и здрављу на
раду (Службени гласник РС
бр.101/05) и чл 9 и 10
Правилника о поступку
прегледа и испитивања
опреме за рад и испитивања
услова радне околине (Сл.
гласник 94/06 и 108/06).
Процена вредности
извршена на основу истих
цена из претходног уговора.

СОЗБЗР

Закон о безбедности и
здрављу на раду (Сл.
гласник бр.101/05) и
Правилник о техничким
нормативима за електричне
инсталације ниског напона
(Сл. лист СФРЈ бр.
53/88,54/88,28/95). На
основу
прошлогодишњих(истих)цена

7

8

Чишћење,сервис и
мерење уређаја за
етажно грејање и
преглед горионичке
и ложишне
инсталације
Партија 1.:
Чишћење и сервис
уређаја за етажно
грејање на ЕЛ лож
уље
Партија 2.: Преглед
горионичке и
ложишне
инсталације за
етажно грејање на
ЕЛ лож уље
Партија 3.:Мерење
и испитивање
продукта
сагоревања
ложишта за етажно
грејање на ЕЛ лож
уље.
Одржавање и
сервисирање ППЗ
опреме и ПП
централе Партија
1.: Одржавање и
сервисирање ППЗ
опреме
Партија 2.:
Сервисирање,
одржавање и
поправка ПП
централе
"М. Ивановић“

1.100.000

Партија 1
4213252
Партија 2
4235999
Партија 3.
42359991

ЈНМВ

1.9.2013

Септ. 2013.

Септ. 2014.

СОЗБЗР

1 100,000.00
Партија 1.:
800,000.00
Партија 2.:
100,000.00 Партија
3. 200,000.00

1.130.000

Партија 1
4239114
Партија 2
4252811

1 130 000.00
Партија 1.:
1 000 000.00
Партија 2.: 130
000.00

ЈНМВ

1.10.2013

1.11.2013

1.11.2014

СОЗБЗР

Набавка се врши на основу:
Партија 1. и 2.:Закона о
заштити од
пожара(СЛ.гласник РС
бр.111/09), чл 2 став 4
Закона о комуналним
делатностима (Сл.гласник
СРС бр,44/89 и чл 7 Одлуке
Скупштине града Београда
(Сл. лист града Београда бр
15/93). На основу
прошлогодишњих (истих)
цена. Партија 3.:Закон о
заштити животне средине,
Закон о заштити ваздуха, Сл.
Гласник РС 36/09, Правилник
о граничним вредностима
емисије, начину и роковима
мерења и евидентирања
података , Сл. Гласник РС
бр.30/97 ИСО 14000
Процењена вредност
утврђена на основу
тржишних цена (провера
путем интернета).

Набавка се врши у складу са
Чл 43 Закона о заштити од
пожара (СЛ.гласник СРС
бр.111/09). Процењена
вредност је утврђена на
основу истих цена из
претходног уговора.

9

10

11

12

Ремонт
(рециклажа) тонер
касета

Машинско
чишћење
вентилационих
канала

Сервисирање и
поправка система
за вентилацију и
климатизованих
система за
вентилацију

Физичко
обезбеђење
просторија и новца

700.000

1.700.000

1.200.000

6.000.000

4239119

4213255

425227

421323

700.000

1.700.000

1.200.000

6.000.000

ЈНМВ

ЈНМВ

ЈНМВ

Отворени
поступак

1.7.2013

1.7.2013

1.8.2013

1.8.2013

По усвајању
плана

1.5.2013

1.8.2014

1.8.2014

1 год

1.7.2013

1.7.2014

СОЗБЗР

Набавка у складу са Законом
о управљању отпадом
(Сл.гласник РС бр36/09) и
Закон о поступању са
отпацима који имају својства
опасних материја (Сл.
гласник бр.12/95).
Проценјена вредност је
утврђена на основу истих
цена из претгходног уговора,
увећаних за повећан обим
посла.

СОЗБЗР

Набавка у складу са Законом
о заштити од пожара
(СЛ.гласник СРС бр.111/09)
и чл 50 Правилника о
техничким нормативима за
системе за вентилацију или
климатизацију, Сл. лист
СФРЈ бр 38/89). Процењена
вредност утврђена на основу
прошлогодишњих цена,
увећаних за 15%(раст цена
на мало).

СОЗБЗР

Нема стриктне законске
обавезе ако се не користе
системи за вентилацију, али
се морају редовно
чистити.(ризик паљења),
правилним функционисањем
вентилационих система
постиже здравија радна
средина, отклањају
евентуални недостаци
фактора микроклиме
(уколико се исти утврде
законска обавеза) ИСО 14
000 Процењена вредност је
утврђена на основу истих
цена претходног уговора.

СОЗБЗР

Обезбеђење апотека и
пратња новца до
трезора.Процењена
вредност је утврђена на
основу цене радног сата
неколико фирми на
интернету.

13

Послови медицине
рада

14

Санитарни
прегледи

15

Услуга штампе
рекламног
материјала И
пословне
галантерије

850.000

2.000.000

618.500

424331

4243311

423419

850.000

2.000.000

618.500

ЈНМВ

ЈНМВ

ЈНМВ

По усвајању
плана

1.8.2013

1.6.2013

1 год

1.9.2013

1.7.2013

1.9.2014

01.07.2014.

СОЗБЗР

Набавка се врши у складу са
чл 41 став 2 Закона о
безбедности и здрављу на
раду, Сл. гласник 101/05,
Правилник о превентивним
мерама за безбедан и здрав
рад при коришћењу опреме
за рад са екраном, Сл.
Гласник РС
106/09.Процењена вредност
утврђена на основу
испитивања тржишних цена
путем интернета.

СОЗБЗР

Услуга у складу са чл 24
Правилника о заштити
становништва од заразних
болести, Сл.гласник РС бр
125/04 и чл. 2тачка
Правилника о обавезним
здравственим прегледима
одређених категорија
запослених, других лица и
клицоноша, Сл.гласник бр
20/06.Процењена вредност
према ценовнику
ГЗЗЗ(уговор закључена на
основу чл 7. ст. 1. тачка 1.
ЗЈН Сл. гл.116/08)

Сектор за
маркетинг

Услуга потребна ради
рекламирања производа и
услуга Апотеке
Београд.Процена вредности
на основу каталога и
ценовника штампарија на
тржишту.

16

Осигурање
Партија 1. Имовина
и запослени
Партија 2.Ауту
осигурање
(Обавезно и каско)

5.350.000

17

Ресертификација
ИМС (ИСО 9001,
ИСО 14001,
ОХСАС 18001)

1.400.000

18

Испитивање и
контрола маг. и гал.
лекова - контрола
микробиолошке
исправности

1.250.000

19

Испитивање
здравствене
исправности
препарата гал. лаб.

850.000

Партија 1.
421511
421521
Партија2.
482131

5 350 000.00
Партија 1.
200 000.00
Партија 2.
150 000.00

4
1

Отворени
поступак

20.10.2013

20.12.2013

20.12.2014

План и
анализа и
оделење
возног парка

Партија 1.Процењена
вредност рађена на бази
важећег уговора о
осигурању, јер се процењује
да ће се моћи обезбедити по
истим ценама и у наредној
години. Партија 2. и 3.Обавља се по истеку важеће
полисе - важење полисе се
продужава уплатом нове да
би се возила обезбедила од
ризика крађе, хаварије и
било које врсте штете. Сва
возила су каско осигурана од
датума куповине.Цене су
рађене на бази анализе цена
из уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
услуга на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

4235992

2.400.000,00
2013 1.400.000,00
1.400.000 2014 500.000,00
2015 500.000,00

ЈНМВ

по усвајању
плана

Сектор за
квалитет

4243312

1.250.000

ЈНМВ

по усвајању
плана

Сектор за
квалитет

Законска обавеза,процењено
у односу на број препарата и
просечне цене анализе

ЈНМВ

по усвајању
плана

Сектор за
квалитет

Законска обавеза,процењено
у односу на претходни
уговор, повећано за
13%(раст цена на мало)

4243312

850.000

Претходни уговор бр 1434/10
од 06.07.2010. године
истиче, ради продужења
важећег цертификата ,
претходна цена за
трогодишњи период је била
1.861.500,00 што је било у
нивоу око 19-20.000 ЕУР

20

Уклањање
фармацеутског
отпада

21

Сервисирање и
оверавање вага
партија 1 сервисирање вага
партија 2 оверавање мерила
масе ваге

22

Одржавање
ламинарних комора
и уређаја за
растварање
антибиотика
партија 1 одржавање
ламинарних комора
произвођача
Термовент,
Софилтра, Искра и
Крума
партија 2 одржавање
ламинарне коморе
Ултрасафе 212-ДФастер
партија 3 одржавање
ламинарне коморе
Телстар,
ЦyтоУЛТРА4
партија 4 одржавање комора
за растварање
антибиотика

1.000.000

800.000

2.900.000

4249114

425253

4252521

1.000.000

800.000,00
партија 1 250.000,00
партија 2 550.000,00

2.900.000,00
партија 1 1.450.000,00
партија 2 200.000,00
партија 3 250.000,00
партија 4 1.000.000,00

ЈНМВ

ЈНМВ

Отворени
поступак

по усвајању
плана

1.10.2013

1.4.2013

Сектор за
квалитет

1.11.2013

1.6.2013

1.11.2014

1 год

Законска обавеза, очекује се
сваке године да се смање
количина овог отпада, али
увек су могуће непредвиђене
околности (нпр. шкарт у
изради лекова, лом и сл.) па
је износ исти као претходне
год

Сектор за
квалитет

Потребно за рад апотека,
процењено у односу на
претходне уговоре, партија 1
- иста средства као и прошле
године; партија 2 - повећана
средства за оверавање у
односу на повећани број вага
које треба оверити у
апотекама (повећање од
22%)

Сектор за
квалитет

Редовно сервисирање и
поправке по потреби у циљу
несметаног рада опреме у
апотекама и гал.лаб.,
процењено у односу на
претходне уговоре, укупно
повећање у односу на
прошлу годину за 9%,
партија 1-3: 1.450.000,00
„старе” лам. коморе;
450.000,00 две нове коморе
набављене од
Проаналитике, новим
коморама истекла гаранција;
партија 4: одржавање
опреме у складу са
законским прописима и
захтевима стандарда; новим
уређајима „МЦ Компани”
истекла гаранција, нису били
обухваћени сервисом у 2012.

23

Одржавање
аутоклава,
генератора паре,
пнеуматских
инсталација, сувих
стерилизатора и
водених купатила
Партија 1 одржавање
аутоклава тип
250х400 и тип
300х500
Партија 2 одржавање
аутоклава Сyстец
ДX 150 и ВX 100
Партија 3 одржавање
генератора паре и
пнеуматских
инсталација
Партија 4.Одржавање сувих
стерилизатора
Партија 5.Одржавање
водених купатила

2.130.000

4252521

2 130.000,00
партија 1 600.000,00
партија 2 600.000,00
партија 3 200.000,00
партија 4500
000.00
партија
230 000.00
5-

Отворени
поступак

1.4.2013

1.6.2013

1 год

Сектор за
квалитет

Редовно сервисирање и
поправке по потреби у циљу
несметаног рада опреме у
апотекама и гал.лаб.,
процењено у односу на
претходне уговоре, планиран
исти износ као и прошле
године; Партије 1 - 3:
800.000,00 стари аутоклави,
ген. паре и пнеум. инст;
Партија 2 - 600.000,00 нови
аутоклави Проаналитика,
новим аутоклавима истекла
гаранција Партија 4 и
5:Редовно сервисирање и
поправка по потреби. Цена
повећана за 13% у односу на
претходни уговор(раст цена
на мало).

24

Услуга
сервисирања,
текућег одржавања
и поправке
процесне опреме у
лаб. "Липов лад"
Партија 1. Реактор за масну
фазу Партија 2. Реактор за водену
фазу Партија 3. Миксерхомогенизатор
ХПК-150 Партија
4. - Вакуумски
миксер
универзални,
ДУМОТУРБО 50
Партија 5. - Систем
за прање на месту
ЦИП Партија 6.Замена цеви за
воду и водену пару

25

Услуга
сервисирања,
текућег одржавања
и поправке опреме
Партија 1. Мешалице
Партија 2. Реверзна осмоза и
уређаји за
мембранску
филтрацију
Партија 3. - Пумпе
и компресори
Партија 4. Машине за
дозирање, пуњење
и затварање
Партија 5. Машине за прање
Партија 6. - Остала
опрема

1.222.200

1.629.300

4252522

1 222 200.00
Партија:
144,325.00
269,675.00
225,975.00
198,375.00
200,675.00
6.-183,175.00

4252522

1,629,300.00
Партија:
148,400.00
417,500.00
167,700.00
829,000.00
27,000.00
39,700.00

1.2.3.4.5.-

1.2.3.4.5.6.-

Отворени
поступак

Отворени
поступак

1.6.2013

1.11.2013

1.8.2013

30.12.2013

1.8.2014

30.12.2014

Сектор за
производњу

Континуирани процес
израде гал. препарата у
лаб. Редовно одржавање
и поправка процесне
опреме. Вредност партија
1.-3. је увећана за +15% у
односу на вредности из
угов. у 2012. год.

Сектор за
производњу

Континуирани процес израде
гал. препарата у лаб.
Редовно одржавање и
поправка процесне опреме.
Вредност партија је иста као
у претходним уговорима ( из
2012. год.

26

Одржавање и
развој
апликативног
софтвера

6.500.000

423221

6.500.000

Отворени
поступак

20.5.2013

1.7.2013

1.7.2014

ИТ сектор

Услуга потребна за
одржавање и развој
постојећег апликативног
софтвера. Процењена
вредност извршена по
ценама досадашњег
месечног одржавања на
годишњем нивоу.

27

Одржавање мреже

900.000

425222

900.000

ЈНМВ

11.6.2013

11.7.2013

11.7.2014

ИТ сектор

Потреба за одржавањем
мреже и ЦИСЦО опреме
свих локација АБ.Процењена
вредност извршена по истим
ценама из претходне ЈН.

28

Сервисирање
ласерских и
матричних
штампача

500.000

425222

500.000

ЈНМВ

13.5.2013

15.6.2013

15.6.2014

ИТ сектор

Потреба за сервисирањем
штампача АБ. Процењена
вредност извршена по истим
ценама претходне ЈН.

29

Услуга обавезног
техничког прегледа
фискалних
штампача и
сервисирање ПОС
опреме Партија 1:
Технички преглед
и сервис
фискалних
штампача ФП-550,
ДП-50Д И ПОС
опреме Партија 2:
Технички преглед
и сервис
фискалних
штампача типа
КОЛИБРИ и
ФАВОРИТ

ИТ сектор

Технички преглед и
сервисирање фискалних
штампача је законска
обавеза. Процењена
вредност је урађена на
основу истих цена из
претходне ЈН. Партија 1.- АБ
има 300 фискалних
штампача. Законска обавеза
је редован технички преглед
и сервисирање Партија 2.Апотеке Дражевац, Скела и
Звечка имају фискалне
штампаче типа КОЛИБРИ и
ФАВОРИТ. Законска обавеза
је годишњи технички преглед
и сервисирање

1.000.000

425224

Партија 1.
000.00
Партија 2.
000.00

900
100

ЈНМВ

13.5.2013

13.6.2013

13.6.2014

30

31

Интернет и интерн
промет

Услуга одржавана
Л3ВПН АДСЛ
мреже између
објеката АБ

РАДОВИ

1.200.000

6.000.000

20.420.300

421412

4214121

1.200.000

ЈНМВ

12 000 0000
2013год
6 000 000.00 Преговарачки
6.000.000
поступак
2014год
6 000 000
.00

10.9.2013

По усвајању
плана и
добијања
сагласности
од УЈН

10.10.2013

10.10.2014

ИТ сектор

Услуга интернета је
потребна за унапређење
комуникације и
информисања запослених
АБ. Процењена вредност је
урађена на основу истих
цена претходног уговора.

ИТ сектор

Све локације АБ су повезане
у виртуелну приватну мрежу
коју је потребно одржавати
.Процењена вредност за 2
године извршена на основу
истих цена из претходног
Уговора увећаном за
вредност увођења нових
локација и промена јачине
протока између локација АБ.

1

2

3

Грађевински и
хидроизолатерски
радови

Молерскофарбарски радови

Подополагачки
радови

845.000

2.259.300

1.201.000

5113212

425113

5113215

845.000

2.259.300

1.201.000

ЈНМВ

ЈНМВ

ЈНМВ

15.6.2013

15.7.2013

15.7.2014

Потребно за текуће
одржавање објеката,
неопходно из безбедносних,
естетских и здравствених
разлога.Цене су рађене на
бази анализе цена из
Служба
уговора закључених у
инвестиционих
претходним годинама (сви
и техничких
уговори закључени по
послова
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
производа на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

По усвајању
плана

Потребно за текуће
одржавање објеката,
неопходно из безбедносних,
естетских и здравствених
Служба
инвестиционих разлога.Цене су рађене на
бази анализе цена из
и техничких
уговора закључених у
послова
претходним годинама (сви
уговори закључени по
најнижим ценама).

По усвајању
плана

Неопходно у апотекама у
којима су постојећи подови
дотрајали и потребна им је
замена, као и у новим
Служба
инвестиционих просторима.Цене су рађене
на бази анализе цена из
и техничких
уговора закључених у
послова
претходним годинама (сви
уговори закључени по
најнижим ценама).

4

Уређење простора
галенске
лабараторије за
чврсте
фармацеутске
облике и чајеве у
складу са
позитивно правним
прописима Партија
1.-Привођење
намени простора за
галенску
лабораторију
Партија 2.Вентилација и
отпрашивање
Партија 3.- Електро
радови

5

Привођење намени
и опремање
простора за Гал.
Лаб. за израду
течних фарм.
облика и стерилних
раствора Партија
1. - Демонтажа и
монтажа опреме
Партија 2. - Израда
чистих соба

7.520.000

8.595.000

7 520 000.00
Партија 1.
4
776 000.00
5113218
Партија 2.
2
244 000.00 Партија
3.
500 000.00

5113219

8,595,000.00
Партија 1.
660,000.00
Партија 2.
7,935,000.00

Отворени
поступак

Отворени
поступак

По изради
пројектне
документације

По изради
пројектне
документације

Служба
инвестиционих
и техничких
послова и
сектор за
производњу

Сектор за
производњу

Радови неопходни за
опремање новог простора за
лабораторију чврстих
фармацеутских производа и
чајева.Цене су утврђене на
бази анализе цена из
уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по
најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета
различитих добављача и
рачунајући пораст цена ових
радова на тржишту (раст
цена на мало и курс еур-а).

Пословање према Закону о
лековима и мед.
Средствима; радови
неопходни за регистрацију
Галенских лабораторија
Вредност партија утврђена
на основу важећих тржишних
цена више извођача.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013 ГОДИНУ
1
Редни
број
набавке

1

2

3

2

Предмет набавке

3

Податак о
Износ
апропријацији
планираних
у
средстава финансијском
за набавку
плану за
плаћање

УКУПНО

11.643.000

ДОБРА

3.888.500

Набавка течности
за ветробранска
стакла

Браварски
материјал и
метални профили

Набавка металних
полица и ормана

4

80.000

300.000

280.000

426491

4251121

425119

5

6

Процењена вредност
набавке
На
годишњем
нивоу

80.000

Укупно

7

8

9

Оквирни
Оквирни
Основ из Оквирни
датум
датум
датум
Закона
покретања закључења извршења
за
уговора
уговора
поступка
изузеће

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

300.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

280.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

16.6.2013

16.07.2013.

16.07.2014.

10

11

Интерни
наручилац
посла

Напомена (разлог,
оправданост набавке и начин
утврђивања процењене
вредности јавне набавке)

Оделење
возног парка

Потрошно средство које је
неопходно за одржавање
ветробранских стакала.Цене су
рађене на бази анализе цена из
уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по најнижим
ценама).

По усвајању
плана

Набавка се врши према потреби
у сврху редовног одржавања
Служба
апотека.Цене су рађене на бази
инвестиционих
анализе цена из уговора
и техничких
закључених у претходним
послова
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

По усвајању
плана

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

Због селидбе архиве
установе.Цене су рађене на бази
анализе цена из уговора
закључених у претходним
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

4

Набавка
мердевина, даски
за пеглање,
сушилица

5

Набавка алата за
техничку службу

6

Набавка молерскофарбарског
материјала

7

8

150.000

100.000

4269133

4269137

150.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

По усвајању
плана

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

Потребно за текуће
одржавање.Процењена вредност
утврђена анализом тржишних
цена путем интернета.

СОЗБЗР

Набавка за апотеку "Маријана
Грегоран".На основу испитивања
тржишних цена путем интернета.

100.000

425113

100.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

Аларм

85.000

5124114

85.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

Новогодишњи
накит и честитке

50.000

50.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

1.11.2013

200.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

1.6.2013

50.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

1.6.2013

Путокази за
апотеке

200.000

Светлећа реклама
за апотеку

50.000
42359912

Замена због дотрајалости и за
нове објекте. Цене су рађене на
бази анализе цена из уговора
закључених у претходним
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

100.000

42359912
10

По усвајању
плана

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

Спада у потрошни материјал који
је неопходан за рад техничке
Служба
службе и одржавање апотека.
инвестиционих Цене су рађене на бази анализе
и техничких
цена из уговора закључених у
послова
претходним годинама (сви
уговори закључени по најнижим
ценама).

4269136
9

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

1.12.2014

Сектор за
маркетинг

Новогодишње уређење излога.
Процењена вредност утврђена на
основу каталога више фирми.

1.7.2013

1.7.2014

Сектор за
маркетинг

Боља доступност апотека. На
основу ценовника надлежног
органа(Секретеријат за
саобраћај)

1.7.2013

1.7.2014

Сектор за
маркетинг

Реклама апотеке.Процењена
вредност утврђена на основу
каталога произвођача

1.12.2013

11

Форекс табле са
логотипом АБ

300.000

300.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

1.6.2013

1.7.2013

1.7.2014

Сектор за
маркетинг

Позиционирање апотеке на
тржишту.Процењена вредност
утврђена на основу каталога
произвођача

50.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

1.9.2013

1.10.2013

1.10.2014

Сектор за
маркетинг

За потребе промоције производа
АБ.Процењена вредност
утврђена на основу каталога
више добављача.

200.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

01.06.2013.

1.7.2013

1.7.2014

Сектор за
маркетинг

Издвајање бренда државне
апотеке.Процењена вредност на
основу каталога више
добављача.

200.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

42359912
12

13

14

15

Балони са логом
АБ
Набавка катер
налепница за
брендирање
апотека
Набавка (куповина)
хемикалија и
реагенаса за Лаб.
за испитивање и
контролу

Набавка средстава
за апсорпцију
просутих
хемикалија

50.000

4237112

200.000
42359912

200.000

5121111

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

426721

90.000

по потреби

По потреби

Сектор за
квалитет

хемикалије и реагенси за
обављање анализа у
Лаб.Процењена вредност
извршена на основу цена на
интернету.

Сектор за
квалитет

набавка по потреби, служи за
правилно скупљање просутих
хемикалија, заштита животне
средине и запослених, процена
извршена на основу
истраживања цена на интернету.

Сектор за
квалитет

место трошка - сектор за
производњу лаб. прашкова
75.000,00; Сектор апотека
300.000,00 - Апотека Палилула,
Свети Сава, Врачар (спојени
износи пара који нису
реализоване у 2012.а извршени
од 1-3 2013 и предвиђених за
2013.)Процена извршена на
основу истраживања цена на
интернету.

Сектор за
квалитет

набавка по потреби на основу
захтева апотека, лако ломљив
инструмент, процена извршена
на основу цена на интернету.

90.000

16

Набавка вага

375.000

512531

375.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

8.5.2013

17

Набавка
термометара

60.000

4269132

60.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

по потреби

8.6.2013

1.12.2013

18

Набавка
алкохолометара

20.000

4269132

20.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

по потреби

По усвајању
плана

Сектор за
квалитет

набавка по потреби на основу
захтева апотека, лако ломљив
инструмент, процена извршена
на основу цена на интернету.

Сектор за
развој

потребна стручна литература за
текући рад у апотеци, у складу са
планом набавке стручне
литературе, на основу цена
издавача регистара лекова

ИТ СЕКТОР

Заштита података од
рачунарских вируса

ИТ СЕКТОР

Потреба за добрима које се не
могу унапред планирати

19

стручна литература

330.000

4263111

333.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

20

Годишња лиценца
за антивирусни
програм НОД32

310.000

4232112

310.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

1.7.2013

21

Набавка осталих
добара која се не
могу планирати за
ИТ сектор

310.000

4269112

310.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

У току
године

22

Потребна опрема
за терен

100.000

4269112

100.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

У току
године

ИТ СЕКТОР

Обнављање опреме за рад
техничара на терену(клешта,
конектори...)Процењена вредност
иста као за прошлу годину.

23

Преправка
(повећање)
капацитета
реверзне осмозе

148.500

4252522

148.500

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

1.6.2013

Сектор за
производњу

Повећање капацитета опреме.
Процењена вредност утврђена
истраживањем тржишних цена на
интернету.

290.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

Оделење
возног парка

Редовно одржавање возила.Цене
су рађене на бази анализе цена
из уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по најнижим
ценама).

УСЛУГЕ

1

Прање возила

1.8.2013

1.8.2014

6.579.500

290.000

4213253

16.6.2013

16.07.2013.

16.07.2014.

2

Регистрација свих
возила из возног
парка

350.000

482131

350.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По истеку
важећих
регистрација

Оделење
возног парка

Обухвата обавезне таксе (по
истеку важеће регистрације за
продужење регистрације уплате
нових такси по Одлуци Владе
Републике Србије).

3

Одгушење
канализације

150.000

4213254

150.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

Потреба у случају загушења
канализације.Цене су рађене на
Служба
бази анализе цена из уговора
инвестиционих закључених у претходним
и техничких
годинама (сви уговори закључени
послова
по најнижим ценама), увидом у
цене преко интернета различитих
добављача.

4

Пражњење
септичких јама

100.000

4213254

100.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

Служба
За апотеке које имају септичке
инвестиционих
јаме. До цена се дошло на основу
и техничких
анализе цена Градске Чистоће.
послова

По усвајању
плана

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

Потребно за поправку- замену
старе столарије.Цене су рађене
на бази анализе цена из уговора
закључених у претходним
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

По усвајању
плана

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

Потребно за текуће одржавање
система грејања. Цене су рађене
на бази анализе цена из уговора
закључених у претходним
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

5

6

Поправка ПВЦ и
АЛУ столарије

Одржавање
централног грејања

300.000

300.000

425119

425116

300.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

300.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

7

Сервис веш
машина

8

Сервис фриго
уређаја

9

Поправка
телефонских
централа и
инсталација

10

Прање излога,
тенди и капсула

11

Поправка и
прилагођавање
малотеретних
лифтова техничким
прописима

100.000

150.000

100.000

200.000

350.000

425225

425225

425223

4213251

5113216

100.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

150.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

100.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

200.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

350.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

Текуће одржавање због квара
опреме.Цене су рађене на бази
анализе цена из уговора
закључених у претходним
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

09.09.2013.

09.10.2013.

Служба
инвестиционих
09.10.2014.
и техничких
послова

Текуће одржавање због квара
опреме.Цене су рађене на бази
анализе цена из уговора
закључених у претходним
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

09.10.2013.

Служба
инвестиционих
09.10.2014.
и техничких
послова

Текуће одржавање. Цене су
рађене на бази анализе цена из
уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по најнижим
ценама).

09.10.2013.

Служба
инвестиционих
09.09.2014.
и техничких
послова

Текуће одржавање.Цене су
рађене на бази анализе цена из
уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по најнижим
ценама).

09.09.2013.

09.09.2013.

По усвајању
плана

Неопходно ради правилног
функционисања и безбедности на
Служба
раду.Цене су рађене на бази
инвестиционог
анализе цена из уговора
и техничког
закључених у претходним
одржавања
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

12

Месечни сервис и
поправка
малотеретних
лифтова

13

Поправка и израда
тракастих завеса и
венецијанера

14

Технички преглед
малотеретних
лифтова без
пратиоца

15

Одржавање и
сервсирање
фотокопир апарата
„Минолта“

16

Дезинфекција,
дератизација и
дезинфекција

50.000

100.000

40.000

170.000

340.000

По усвајању
плана

Одржавање ради правилног
функционисања и безбедности
Служба
корисника.Цене су рађене на
инвестиционих
бази анализе цена из уговора
и техничких
закључених у претходним
послова
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

100.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

Замена дотрајалих и набавка
нових.Цене су рађене на бази
анализе цена из уговора
закључених у претходним
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

42391111

40.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

Након
евентуално
извршене
поправке

СОЗБЗР

Законска обавеза. Процењена
вредност на основу тржишних
цена провером путем интернета.

425226

170.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

1.9.2013

СОЗБЗР

Редовно одржавање, процена
вредности на основу тржишних
цена путем интернета.

СОЗБЗР

Обавеза из закон о заштити
становништва од заразних
болести, Сл.гласник РС бр.
125/04. Процена вредности на
основу прошлогодишњих цена
увећаних за 10%.(растцена на
мало)

50.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

425119

42391111

421321

340.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

Септ. 2013.

Септ. 2014.

17

Преглед и
испитивање
опреме за рад

18

Разврставање,
преглед и
испитивање
опреме под
притиском

19

Медија центар закуп

200.000

300.000

4249113

4249113

70.000

200.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

СОЗБЗР

У складу са чл 15 став 1 тачка 7
Закона о безбедности и здрављу
на раду (Сл. гласник РС
бр.101/05) и чл 2 и 13 Правилника
о поступку прегледа и
испитивања опреме за рад и
испитивања услова радне
околине (Сл. гласник РС бр.94/06
и 108/06) и Правилник о мерама
и нормативима заштите на раду
на оруђима за рад (Сл. лист
СФРЈ бр18/91). Процена
вредности на основу испитивања
тржишних цена путем интернета.

СОЗБЗР

У складу са правилником о
прегледима опреме под
притиском током века употребе
(Сл. Гласник РС 87/11).
Процењена вредност на основу
испитивања тржишних цена
путем интернета.

300.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

70.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

по потреби

Сектор за
маркетинг

Одржавање конференције за
штампу-саопштења.Процењена
вредност утзврђена према
ценовницима медиа.

349.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

по потреби

Сектор за
маркетинг

Промоција производа АБ.Цена
према званичним ценовницима

349.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

по потреби

Сектор за
маркетинг

Промоција услуга АБ .Процењена
вредност утврђена према
ценовницима медиа.

по потреби

Сектор за
маркетинг

Припрема новогодишње закуске
за запослене и пословне
партнере .Процењена вредност
утврђена према ценовницима
кетеринг сервиса на итернету

По усвајању
плана

Сектор за
маркетинг

Редовно ажурирање интернет
презентације.Процењена
вредност утврђена путем
истраживања на интернату.

4237113
20

ПР текстови у стампи

349.000
423431

21

Медијско
представљање АБ

349.000
423421

22

Кетеринг

300.000

4237111

300.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

23

Одржавање сајта

106.500

42359932

106.500

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

24

Услуга рекламирања
План Плус

25

Провера од стране
Акредитационог тела
Србије и трошкови
одржавања
акредитације

26

Предаја, изношење и
транспорт кабастог
отпада

27

28

29

Испитивање отпадних
вода

Еталонирање
термометара

Редовно годишње
одржавање и
еталонирање
лабораторијске
опреме у Лаб за исп и
контр

120.000

250.000

150.000

70.000

90.000

300.000

423431

4235998

4249114

42359913

425253

4252525

120.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

250.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

150.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

70.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

90.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

300.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

Сектор за
маркетинг

1.6.2013

у току
године

по потреби

По усвајању
плана

у току
године

у току
године

Септ. 2013.

децембар

Доступност локација апотека на
План плус мапи града
.Процењена вредност према
ценовнику.

Сектор за
квалитет

Одржавање акредитације код
АТС-а, редовне годишње
провере. Овлашћење АТС у
складу са Законом о
акредитацији.Процењена
вредност у складу са ценовником.

Сектор за
квалитет

управљање отпадом у складу са
законом о управљању отпадом,
процена извршена на основу
истраживања цена на интернету.

Сектор за
квалитет

Уредба о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у
воде и роковима за њихово
достизање Сл. гласник 67/2011;
ИСО 14 001, процена извршена
на основу истраживања цена на
интернету.

Сектор за
квалитет

редовна активност, сваки
термометар се еталонира на две
године, сукцесивно се обавља по
пријави апотека, процена
извршена на основу
истраживања цена на интернету.

Сектор за
квалитет

редовна активност, сваки уређај
има период одржавања и
еталонирања, захтев
акредитационих стандарда,
специфична опрема, раде
овлашћена тела и акредитоване
лабораторије на основу законске
регулативе о акредитацији и
метрологији, процена извршена
на основу истраживања цена на
интернету

30

Услуга
програмирања
ПОС тастатура

31

Регистрација
домена за сајт АБ

32

Набавка осталих
услуга које се не
могу планирати за
ИТ сектор

33

Услуга
сервисирања
монитора и
рачунара

РАДОВИ

1

Браварски радови

200.000

4232212

200.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

15.000

42391133

15.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

310.000

310.000

42391133

425222

310.000

По набавци
тастатура

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

ИТ СЕКТОР

ПОС тастатуре имају специфицну
функционалност па ову услугу не
ради ИТ сектор. Програмирање
се ради за новонабављене
тастатуре.Процењена вредност
извршена на основу трошкова за
ову врсту услуге у претходним
годинама.

ИТ СЕКТОР

Обавезно за одржавање сајта.
Процењена вредност на основу
претходног Уговора.

ИТ СЕКТОР

Услуга која може да унапреди
развој ИС или је хитно
решавање неког проблема који
ИТ сектор не може да реши.
Процењена вредност извршена
на основу трошкова претходних
година за услуге које се не могу
планирати.
Услуга која се користи у
случајевима кад ИТ сектор не
може да поправи рачунарску
опрему или нема одговарајуће
резервне делове.Процењена
вредност извршена на основу
трошкова претходних година.

310.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По потреби

ИТ СЕКТОР

300.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По
усвајању
плана

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

1.175.000

300.000

4251121

Текуће одржавање. Цене су
рађене на бази анализе цена из
уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по најнижим
ценама).

2

3

4

5

Лимарски радови

Столарски радови

Стаклорезачки
радови

Водоинсталатерски
радови

100.000

150.000

300.000

325.000

425119

425112

4251122

425115

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

Текуће одржавање. Цене су
рађене на бази анализе цена из
уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по најнижим
ценама).

100.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По
усвајању
плана

150.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По
усвајању
плана

Служба
инвестиционих
и техничких
послова

Текуће одржавање. Цене су
рађене на бази анализе цена из
уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по најнижим
ценама).

26.5.2013

Служба
инвестиционих
26.06.2014.
и техничких
послова

Текуће одржавање. Цене су
рађене на бази анализе цена из
уговора закључених у
претходним годинама (сви
уговори закључени по најнижим
ценама).

300.000

325.000

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

Члан 39,
Став 2
ЗЈН

По усвајању
плана

26.06.2013.

По налогу инспекцијских органа и
за прикључења објекта
Служба
"Кошум".Цене су рађене на бази
инвестиционог
анализе цена из уговора
и техничког
закључених у претходним
одржавања
годинама (сви уговори закључени
по најнижим ценама).

