
 Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), općinski načelnik nadnevka 25.08.2014. godine donosi: 

                       PLAN NABAVE za 2014. godinu -Izmjene i dopune 2.

                                  Članak 1.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., mijenja se pod Evidencijskim  brojem 14.1-Usl.tek.i inv.održ.-eko svojstva
zgrada, iznos za nabavu i to umjesto iznosa od 1.640.000,00kn (uključen PDV)  sada je 1.372.500,00kn (uključen PDV)
 i provodi se javna nabava.

                       Članak 2.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., dodaje se Evidencijski  broj 14.4-Usluge tek. i inv.održ. zgrada-sanacija
krovišta na mjesnoj crkvi u Niskom, iznos za nabavu je 180.000,00kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                       Članak 3.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., dodaje se Evidencijski  broj 14.5-Usluge tek. i inv.održ. zgrada-sanacija
dijela prostorija u mjesnom domu u Kosi, iznos za nabavu je 87.500,00kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                       Članak 4.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014.,mijenja se pod Evidencijskim  brojem  45.4-linija u ulici Kneza Trpimira, u Klisu,

iznos za nabavu i to umjesto iznosa od 150.000,00kn (uključen PDV)  sada je 125.000,00kn (uključen PDV).
                         Članak 5.

U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014.,mijenja se pod Evidencijskim  brojem  45.6-ostale kratke linije,

iznos za nabavu i to umjesto iznosa od 353.000,00kn (uključen PDV)  sada je 388.000,00kn (uključen PDV).
                         Članak 6.

U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., mijenja se pod Evidencijskim  brojem 50 -Ostali građevinski objekti
izgradnja LED rasvjete, iznos za nabavu umjesto iznosa od 3.500.000,0kn (uključen PDV)  sada je 3.425.000,0kn(uključen PDV)
 i provodi se javna nabava.
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                         Članak 7.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., dodaje se Evidencijski  broj 51A-Uredska oprema i namještaj,
a iznos za nabavu je 190.000,00kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                         Članak 8.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., dodaje se Evidencijski  broj 51A.1-Uredska oprema i namještaj,
za općinske prostorije, a iznos za nabavu je 77.000,00kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                         Članak 9.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., dodaje se Evidencijski  broj 51A.2.-Uredska oprema i namještaj,
za poduzetnički inkubator, a iznos za nabavu je 70.000,00kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                         Članak 10.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., dodaje se Evidencijski  broj 51A.3.-Uredska oprema i namještaj,
ostalo, a iznos za nabavu je 43.000,00kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                         Članak 11.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., dodaje se Evidencijski  broj 51B-Komunikacijska oprema,

a iznos za nabavu je 125.000,00kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.
                                  Članak 12.

U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., mijenja se pod Evidencijskim  brojem 61.1-Projektna dokumentacija UPU

iznos za nabavu i to umjesto iznosa od 28.000,00kn (uključen PDV)  sada je 4.000,00kn (uključen PDV)
 i ne provodi se javna nabava.

                                  Članak 13.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., mijenja se pod Evidencijskim  brojem 61.2-Projektna dokumentacija Led rasvj.

 iznos za nabavu i to umjesto iznosa od 75.000,00kn (uključen PDV)  sada je 74.000,00kn (uključen PDV)
 i ne provodi se javna nabava.

                                  Članak 14.
U Planu nabave za 2014. godinu od 14.04.2014., dodaje se Evidencijski  broj 61.5-Projektna dokumentacija -energetski pregled j.r.,
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a iznos za nabavu je 25.000,00kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.
                  Članak 15.

 Ovim Planom nabave -Izmjene i dopune 2. obuhvaćena je nabava u 2014.godini, a prema Proračunu općine Klis za 2014. godinu. i preraspodjeli.
                  Članak 16.

 Plan nabave-Izmjene i dopune 2. stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u glasniku "Službeni vjesnik općine Klis"
 i na internetskim stranicama općine Klis.

Načelnik općine Klis
Klasa:021-05/14-01/01

Ur.broj:2180/03-01/14-1264/1      Jakov Vetma  v.r.
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