Република Македониjа
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Управа за заштита на културното
наследство
05-223/8
03.12.2018 година
Скопjе

Врз основа на член 47, став 2; член 50, став 2 и член 55, став 2 од Законат за организациjа и
работа на органите на државната управа (Сл.весник на Република Македониjа бр.58/2000, 44/2002,
82/08, 167/10 и 51/11) и член 26 од Законат за jавни набавки (Сл.весник на Република Македонита

бр.27/15, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), а во врска со Буцетот на Република Македониjа за 2018
(Сл.весник на Република Македониjа бр.196/17), Директорат на Управата за заштита на културното
наследство, орган во состав на министерството за култура со сво[сгво на правно лице донесе:

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАlЬЕ НА ПЛАНОТ ЗА
JАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНА

ОЧЕКУВАН
ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА
ШИФРА
почвтокна
ДОГОВОРОТ!РАМКОВНАТА
СПОРЕД
ПОСТАПI<АТА
СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)
ОПJН
(МЕСЕЦ)

ВИД НА ПОСТАПКА

спогодби за

10
10
10
02
5

Набавка на патнички возила

01-02

6

Набавка на годишна лиценца за ORACLE

01-02

на понуди со
на оглас

7

Набавка на информатичка опре ма

05-06

на пан уди со
на оглас

11

на пануди со
на оглас

8
за

одржуван.е

и

сервисиран-е
10-11

9

9

на фикена телефониjа и интернет

04-05

f

10

Поправки и сервисиран-е на хардверска опрема и
сервер

01-02

200,000

Прибиран-е на понуди со
обгавуван.е на оглас

11

Поправки и сервисиран.е на возила

04-06

300,000

Прибиран-е на понуди со
обшвуван.е на оглас

12

Услуги за печатен-е

09-10

70,000

Прибиран-е на понуди со
обгавуваьье на оглас

13

Набавка на услуга за печагене на публикациjа
.Регистар на нематериjално КУЛТУРНО наследство
на Република Македониjа 2005-2017"

04

71,000

Прибиране на понуди со
обтавуван,е на оглас

14

Сметководствени услуги

01-02

120,000

Прибиран-е на понуди со
обшвуваьье на оглас

15

Услуга за здравствен преглед и изработка на
проценна на ризик

02-03

450,000

Прибиран.е на понуди со
обтаауван,е на оглас

16

Услуга за чистен-е и одржуван.е на простории на
Регионалниот центар за дигитализациjа

01-02

54,000

Прибиран-е на понуди со
обтавувазье на оглас

17

Набавка на услуга за обезбедуван.е на деловен
простор на Управата за заштита на културното
наследство на улЛавел Шатев бр.З, Скопjе.

02-03

1,100,000

Прибиран-е на понуди со
обгавуван,е на оглас

18

Набавка на услуга за чистен-е на деловен простор
на Управата
за заштита
на културното
наследство на улЛавел Шатев бр.З, Скопjе

02-03

500,000

Прибираьье на понуди со
обтавуван.е на оглас

19

Набавка на основни, дополнителни и останати
мобилни комуникациски услуги во одбран
тарифен
модел и набавка
на мобилни
телефонски апарати со одобруван.е на посебни
попусти

11-12

2,200,00О Отворена постапка

ОЧЕКУВАН
ПРОЦЕНЕТАВРЕДНОСТ НА
ШИФРА
ПОЧЕТОКНА
СПОРЕД
ДОГОВОРОТ/РАМКОВНАТА
ПОСТАПКАТА
СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)
ОПJН
(МЕСЕЦ)

вгтнцав к d на услуги за физичко обезбедуван.е на

.ж,,,о,,on,,,, Скопска тврдина Кале

01-02

ОЧЕКУВАН
ШИФРА
ПОЧЕТОКНА
СПОРЕД
ПОСТАПКАТА
OIIJН
(МЕСЕЦ)

спогодби

за

ВИД НА ПОСТАПКА

ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА
ДОГОВОРОТ/рАМI<ОВНАТА
СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)

ВИД НА ПОСТАПКА

•
2

Набавка на работи - непредвидени
работи на
фасадите на обjект А, Б и В на Св.Климентовиот
Универзитет на Плаошник

"L_L_~

12

~ __ ~

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА JAВНA
НАБАВКА/рАМКОВНА СПОГОДБА

2

спогодби

ОЧЕКУВАН
ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА
ПОЧЕТОКНА
ДОГОВОРОТ/рАМКОВНАТА
ПОСТАПКАТА
СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)
(МЕСЕЦ)

Набавка на услуга за печатен-е на публикациjа
.Биэнис план за рехабилитациjа на недвижни
културни добра'

02

на услуга за печатен-е на публикациjа
грижам за моето културно наследство"

08

IПdU,Q,,,,О

на услуга за печатен-е на публикациjа
наследство на Дебарско-Реканскиот

l.f(VJITVDHI)TO

02-03

Набавка на услуга за печатен-е на календари за
2019година

10

Изработил:Д.Ристовски

на понуди со
на оглас

04

IНаЬ.ш~:ана услуга за печатеэье на надгледен
материталлбоенка) за активноста "Слободни
[школски активности во основните училишта во
Македониjа на тема: Го сакам и се грижам за
културно наследство"

Доставено до:
-Директор
ОКОМИСИjа за jавни набавки,
- Одделение за финансиски прашан.а,
-Досие,
- Архива.

~

за jавни

I"OV,QD.,O

6

ошн

~

01-02

пенкила. папки со хартиjа за пишуван.е,
'UIJШ',-\n, маркица за книга и банер.
J, Договори и рамковни
набавки на услуги

ШИФРА
СПОРЕД

~

Постапка со преговараьье без
4,725,851 претходно об.авуван,е

пиоипан.е на понуди со
на оглас

"""~''''OI~''',P

ln,.fi'<n.lНop

воогавован,е

на понуди со
на оглас

