REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALI BUKOVEC

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Mali Bukovec ("Službeni
vjesnik Varaždinske županije" broj 18/13), načelnik Općine Mali Bukovec, donosi

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
I. izmjene i dopune
I.
Ovim Planom utvrđuje se sljedeći popis nabave roba i usluga te ustupanje radova koje će u 2016. godini provesti Općina Mali Bukovec kao Naručitelj,
sukladno Proračunu općine Mali Bukovec za 2016. godinu i svim izmjenama i dopunama:
Evidencijski broj
nabave

Predmet nabave

Kupnja informatičkog programa za
OMB-JN-B16-01 poslovanje Općine Mali Bukovec i Dječjeg
vrtića "Krijesnica"
Uredski namještaj za urede Općine Mali
OMB-JN-B16-02
Bukovec
OMB-JN-B16-03
OMB-JN-B16-04
OMB-JN-B16-05
OMB-JN-B16-06
OMB-JN-B16-07
OMB-JN-B16-08

Geodetske usluge evidentiranja izvedenog
stanja nerazvrstane ceste NC 047
Izgradnja ograde na grobljima u Svetom
Petru i Malom Bukovcu
Proširenje nerazvrstanih cesta NC047 i
NC048
Sanacija odlagališta otpada Molve
Sanacija odlagališta otpada Sveti Petr
Asfaltiranje ulice u naselju Martinić

Procijenjena
vrijednost nabave
(ako je poznata)

Vrsta postupka
javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi
ili okvirni sporazum

Planirani početak
postupka

Planirano trajanje
ugovora ili okvirnog
sporazuma

83.500,00

bagatelna

ugovor

siječanj 2016.

2 mjeseca

20.000,00

bagatelna

narudžbenica/ugovor

veljača 2016.

2 mjeseca

40.000,00

bagatelna

ugovor

ožujak 2016.

8 mjeseci

90.000,00

bagatelna

ugovor

travanj 2016.

2 mjeseca

45.000,00

bagatelna

ugovor

travanj 2016.

2 mjeseca

400.000,00
220.000,00
35.000,00

bagatelna
bagatelna
bagatelna

ugovor
ugovor
ugovor

srpanj
srpanj
srpanj

2 mjeseca
2 mjeseca
1 mjesec

Rekonstrukciji križanja Bednjanske i ulice
braće Radić
Izrada glavnog projekta za dogradnju i
OMB-JN-B16-10 rekonstrukciju mrtvačnice na groblju u
Malom Bukovcu
OMB-JN-B16-11 Održavanje nerazvrstanih cesta
Izrada potrebne projektne dokumentacije i
OMB-JN-B15-11 ishođenje građevinske dozvole za
rekonstrukciju NC047 i NC048
OMB-JN-B16-09

63.000,00

bagatelna

ugovor

srpanj

2 mjeseca

20.000,00

bagatelna

ugovor

srpanj

1 mjesec

55.000,00

bagatelna

ugovor

srpanj

6 mjeseci

50.000,00

bagatelna

ugovor

kolovoz 2016.

3 mjeseca

Ažurirano: 15.01.2016. - 15.06.2016.

II.
Ovaj Plan će se do kraja proračunske 2016. godine ažurirati i mijenjati u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju, u slučaju osiguranja
novih sredstava za kapitalne projekte iz drugih izvora te u slučaju nastupa drugih izmijenjenih okolnosti (izmjene i dopune Proračuna, izmjene zakonskih
propisa, promjene procjenjene vrijednost izmjenom projektne dokumentacije itd.).
III.
Ovaj Plan primijenjuje se od 1. siječnja 2016. godine, a objavljuje se na službenim internet stranicama Općine Mali Bukovec.

KLASA: 400-02/16-01/01
URBROJ: 2186/020-02-16-2
Mali Bukovec, 15. lipnja 2016.

Općinski načelnik
Darko Marković, mag.ing.el.

