
 Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), općinski načelnik nadnevka 14.04.2014. godine donosi: 

                       PLAN NABAVE za 2014. godinu -Izmjene i dopune 1.

                                  Članak 1.

U Planu nabave za 2014. godinu od 07.01.2014., mijenja se pod Evidencijskim  brojem  4.1.1-Električna energija-zgrade,

mrežarina, iznos za nabavu i to umjesto iznosa od 107.000,00kn (uključen PDV)  sada je 89.500,00kn(uključen PDV)

 i ne provodi se javna nabava.

                   Članak 2.

U Planu nabave za 2014. godinu od 07.01.2014., mijenja se pod Evidencijskim  brojem 4.1.2.-Električna energija-zgrade,

opskrba, iznos za nabavu i to umjesto iznosa od 70.000,00kn (uključen PDV)  sada je 87.500,00kn (uključen PDV)

 i ne provodi se javna nabava.

                       Članak 3.

U Planu nabave za 2014. godinu od 07.01.2014., mijenja se pod Evidencijskim  brojem 14.1-Usl.tek.i inv.održ.-eko svojstva

zgrada, iznos za nabavu i to umjesto iznosa od 2.240.000,00kn (uključen PDV)  sada je 1.640.000,00kn (uključen PDV)

 i provodi se javna nabava.

                       Članak 4.

U Planu nabave za 2014. godinu od 07.01.2014., dodaje se Evidencijski  broj 14.3-Usluge tek. i inv.održ. zgrada-sanacija i 

adaptacija dijela zgr. za poduzetnički inkubator, iznos za nabavu je 600.000kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                       Članak 5.

U Planu nabave za 2014. godinu od 07.01.2014., mijenja se pod Evidencijskim  brojevima od 20.1-20.14 -Usluge tek. i inv.,

održ.-MO, iznosi za nabavu umjesto iznosa od 60.928,57kn (uključen PDV)  sada su 43.785,72kn(uključen PDV)

 i ne provodi se javna nabava.
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                                     Članak 6.

U Planu nabave za 2014. godinu od 07.01.2014., dodaje se Evidencijski  broj 20.15-Usluge tek. i inv.,

održ.-sanacija poljskih puteva, a iznos za nabavu je 240.000kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                               Članak 7.

U Planu nabave za 2014. godinu od 07.01.2014., ispravlja se pod Evidencijskim  brojem 48.-Nabava kontejnera,

iznos za nabavu i to umjesto iznosa od 87.000,00kn (uključen PDV)  sada je 240.000,00kn (uključen PDV)

                               Članak 8.

U Planu nabave za 2014. godinu od 07.01.2014., dodaje se Evidencijski  broj 48.1-Nabava pocinčanih kontejnera  

za mješani otpad 1100lit., a iznos za nabavu je 115.000kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                               Članak 9.

U Planu nabave za 2014. godinu od 07.01.2014., dodaje se Evidencijski  broj 48.2-Nabava metalnih kontejnera za 

selektivni otpad volumena 1,5m3, a iznos za nabavu je 125.000kn(uključen PDV) i ne provodi se javna nabava.

                               Članak 10.

 Ovim Planom nabave -Izmjene i dopune 1. obuhvaćena je nabava u 2014.godini, a prema Proračunu općine Klis za 2014. godinu.

                           Članak 11.

 Plan nabave-Izmjene i dopune 1. 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:2180/03-01/14-570/1      Jakov Vetma v.r.
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