
Досие на годишен план

За период 2019 - Верзија 4

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Основен суд Свети Николе

I.1.2) Адреса: Ленинова бб

I.1.3) Град и поштенски код: Свети Николе 2220

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:Марија Петкова , адреса на е-пошта:marija_stoileva@yahoo.com телефон/факс:
076482044/

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
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

хартија за печатење
и фотокопирање 30000000-9Стоки Февруари

Информатичка
опрема

30200000-1

30230000-0

48620000-0

Стоки
Набавки
од мала
вредност

Јуни

Набавка на опрема
за греење и
климатизација

39717000-1Стоки
Набавки
од мала
вредност

Јуни

Се обезбедини дополнителни финасиски
средства со Решени бр.01-330/15 од
06.02.2019 година од Судски буџетски совет
за наведената набавла

Печатен материјал,
ситен канцелариски
материјал и тонери

30000000-9

UB05-6

22800000-8

Стоки
Набавки
од мала
вредност

Септември

Масло за горење
екстра лесно (ЕЛ-1) 09000000-3Стоки

Набавки
од мала
вредност

Октомври

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d9f39dc-c9c6-4014-bd4b-a6f3d81ebb03/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8c98923-0ff1-4a92-a8dd-302fbd2f09a9/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ef6d0fc-5acf-47f9-9066-bbb225803c9d/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1f7c77c3-0162-4fa8-b9a8-f29f81c5129b/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4e36d93d-b88c-4556-8776-afad873e8292/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4388bae7-45d2-4bd9-b33f-a7fa7a3af020/13


Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН Вид на договор за јавна

набавка
Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Услуги за користење на фиксна
телефонија 64200000-8Услуги Август

Интернет услуги 72400000-4Услуги Ноември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Реконструкција
на кров на
судска зграда

45200000-9Работи
Набавки
од мала
вредност

Октомври

Предметната јавна набавка планирана за во месец јуни,
се менува и се планира да отпочне во месец Октомври
поради потребата од прибавување на Одобрение за
реконструкција на кров, кое Одобрение е донесено од
страна на Општина Свети Николе под бр.1002-55 од
04.10.2019 година.

Датум на првична објава на ЕСЈН 29.01.2019

Датум на објава на верзија 14.10.2019 10:09

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e9c838ad-c88e-43c5-afcd-8fd4429453fb/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6c865dba-57ce-4c02-bbc7-098a60c55557/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d3f11963-7881-4940-b116-ae105b1f2bee/13

