Досие на годишен план
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ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државно Правобранителство на РСМ
I.1.2) Адреса: Булевар Гоце Делчев бр.18
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Сабедин Муслији , адреса на е-пошта: s.musliji@dprsm.gov.mk телефон/факс:
02/3230-214/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки
Предмет на
Вид на договор
Проценета Очекуван
договорот за јавна
ЗПЈН
Вид на постапка
ЗабелешкиОглас
за јавна набавка
вредност
старт
набавка
Набавка на гориво за
Набавки од мала 254.237,00
09000000-3Стоки
Февруари
моторни возила
вредност
ден.
Набавки од мала 338.983,00
30000000-9Стоки
Набавка на Тонери
Февруари
вредност
ден.
Набавка на компјутери
Поедноставена
847.458,00
30000000-9Стоки
Февруари
и печатари
отворена постапка ден.
Набавка на
Набавки од мала 338.983,00
Канцелариски
30000000-9Стоки
Мај
вредност
ден.
материјал
Набавка на
Набавки од мала 423.729,00
39000000-2Стоки
Мај
Канцелариски мебел
вредност
ден.
Набавка на течни
Набавки од мала 254.237,00
09000000-3Стоки
Октомври
горива-Ел-1
вредност
ден.
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Вид на договор
Проценета Очекуван
за јавна
Вид на постапка
ЗабелешкиОглас
вредност
старт
набавка
Поправка и одржување
Набавки од мала
169.491,00
50000000-5Услуги
Февруари
на возила
вредност
ден.
Поправка и одржување
Набавки од мала
211.864,00
на фотокопири и
50000000-5Услуги
Февруари
вредност
ден.
печатари
Предмет на договорот
за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на договор
ЗПЈН
за јавна
Вид на постапка
набавка
Поправка о одржување
Набавки од мала
50000000-5Услуги
на компјутери
вредност
Посебни услуги
Примарна здравствена
85000000-9Услуги
(под 10.000/20.000
заштита
евра)
Набавка на услуги за
Набавки од мала
22000000-0Услуги
печатење и укоричување
вредност
Посебни услуги
Хотелско
(под 10.000/20.000
55000000-0Услуги
сместување(Семинар)
евра)
Набавки од мала
Интернет услуги
64000000-6Услуги
вредност
Предмет на договорот
за јавна набавка

Проценета Очекуван
ЗабелешкиОглас
вредност
старт
169.491,00
Февруари
ден.
254.237,00
Мај
ден.
254.237,00
Септември
ден.
254.237,00
Септември
ден.
381.356,00
Септември
ден.

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
Предмет на договорот за
Вид на договор за
ЗПЈН
јавна набавка
јавна набавка
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Вид на
постапка

Проценета Очекуван
ЗабелешкиОглас
вредност
старт

