Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Основен суд Скопје 2 Скопје
I.1.2) Адреса: Гоце Делчев бр. 4
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: виктор цикараски , адреса на е-пошта: viktorcikarski@yahoo.com телефон/факс:
072217909/
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 договорот
за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор Вид на Очекуван
за јавна постапка старт
набавка

Електрична енергија

09000000-3Стоки

Набавка на средства за
хигиена

24000000-4Стоки

Набавка на фотокопирна
30000000-9Стоки
хартија А4 формат
Набавка на потрошен
30000000-9Стоки
канцелариски материјал
Набавка - закуп на
фотокопир печатари
Набавка на тонер,драм и
компјутерска галантерија
Набавка на гориво

30000000-9Стоки
30000000-9
Стоки
30236000-2
09000000-3Стоки

Забелешки

Групна јавна набавка на стока Набавка на електрична енергија за
Отворена
период од 1 (една) година за
Февруари
постапка
потребите на Основен граѓански суд
Скопје и Врховен суд на Република
Северна Македонија
Набавки
од мала Февруари
вредност
Набавки
Групна јавна набавка која се
од мала Февруари спроведува преку Апелационен суд
вредност
Скопје
Набавки
од мала Февруари
вредност
Набавки
од мала Март
вредност
Набавки
од мала Март
вредност
Набавки
од мала Март
вредност

Оглас

Вид на
Предмет на договорот
договор Вид на Очекуван
ЗПЈН
за јавна набавка
за јавна постапка старт
набавка
Набавки
22900000-9
Набавка на печатен
Стоки од мала Март
канцелариски материјал
22000000-0
вредност
Набавка на
Набавки
44000000-0
браварски ,електричарски
Стоки од мала Март
и водоинсталатерски
31000000-6
вредност
материјалии

Забелешки

Оглас

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Предмет на
договорот за јавна
набавка

Вид на договор
Вид на
ЗПЈН
за јавна
постапка
набавка
Набавки од
Осигурување на
66000000-0Услуги
мала
имот и опрема
вредност
Набавка на услуга Набавки од
систематски
85000000-9Услуги
мала
преглед
вредност
Набавка на услуга 64000000-6
Набавки од
за мобилна
Услуги
мала
64200000-8
телефонија
вредност
Набавки од
Набавка на
72000000-5Услуги
мала
интернет услуги
вредност

Очекуван
старт

Забелешки

Оглас

Февруари

Март

Април

Април

Групна јавна набавка која се
спроведува преку Судски
совет на РСМ
Групна јавна набавка која се
спроведува преку Судски
совет на РСМ

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

Очекуван
ЗабелешкиОглас
старт

