Јавни набавки во 2019 година - годишен преглед

Реден
број

Предмет на договорот

1

Редовно одржување на
системот за ПП заштита
во сервер сала за 12
месеци

300.000,00 денари
без ДДВ

Барање за
прибирање на
понуди

Договор за јавна
набавка на услуги

2

2 нови патнички
моторни возила

2.966.102,00 денари
без ДДВ

Отворена
постапка

Договор за јавна
набавка на стоки

3

Гориво за моторно
возило за 12 месеци

300.000,00 денари
без ДДВ

Барање за
прибирање на
понуди

Договор за јавна
набавка на стоки

Барање за
прибирање на
понуди

Договор за јавна
набавка на услуги

4

5

6

Надзор над договорот
84.746,00 денари без
за реновирање на
ДДВ
деловен простор на
приземје

Реновирање на
деловен простор на
приземје

Превентивно и
адаптивно одржување
на 4 софтверски
решенија за 12 месеци

7

Каско осигурување на 2
нови патнички моторни
возила за 12 месеци

8

Каско осигурување на
ПМВ BMW 520d за 12
месеци

9

10

Проценета вредност
на набавката

Хигиенски средства за
12 месеци

Тонери за 12 месеци

4.237.288,00 денари
без ДДВ

646.411,00 денари
без ДДВ

Вид на постапка
за јавна набавка

Вид на договор за
јавна набавка

Реализација на набавката

Склучен договор со
"Техноинспект" ДОО
Скопје бр.05-5/14 од
11.03.2019 година на износ
од 351.670,00 денари со
ДДВ 18%.
За дел 1 склучен договор
со "М Кар" ДООЕЛ Скопје
бр.05-6/15 од 22.03.2019
година на износ од
2.499.900,00 денари со
ДДВ. За дел 2 склучен
договор со
"Аутомакедонија" АД
Скопје бр.05-6/16 од
25.03.2019 година на износ
од 983.385,00 денари со
ДДВ 18%.
Склучен договор со
"Макпетрол" АД Скопје
бр.05-10/12 од 15.04.2019
година на износ од
302.493,00 денари со ДДВ
18%.
Склучен договор со
"Вортинг Солушн" ДОО
Скопје бр.05-9/16 од
24.04.2019 година на износ
од 43.778,00 денари со
ДДВ 18%.

Отворена
постапка

Склучен договор со
"Метал Електрик" Миодраг
Договор за јавна ДООЕЛ Скопје бр.05-8/23
набавка на работи од 08.05.2019 година на
износ од 4.162.238,00
денари со ДДВ 18%.

Поедноставена
отворена
постапка

За дел 1, 2 и 3 склучен
договор со "Едусофт"
ДОО Скопје бр.05-13/17 од
Договор за јавна
17.06.2019 година на
набавка на услуги
вкупен износ од
682.800,00 денари со ДДВ
18%. За дел 4 постапката е
поништена.

170.000,00 денари
без ДДВ

За дел 2 склучен договор
со АД "Осигурителна
полиса" Скопје бр.05-18/16
Набавка од мала Договор за јавна
од 27.06.2019 година на
вредност
набавка на услуги
износ од 22.244,00 денари
без ДДВ 18%. За дел 1
постапката е поништена.

150.000,00 денари
без ДДВ

Склучен договор со АД
"Осигурителна полиса"
Набавка од мала Договор за јавна
Скопје бр.05-24/17 од
вредност
набавка на услуги 16.07.2019 година на износ
од 24.499,00 денари без
ДДВ.

150.000,00 денари
без ДДВ

Набавка од мала
вредност

Склучен договор со
"Тргојуг" ДОО Скопје
Договор за јавна
бр.05-23/11 од 16.07.2019
набавка на стоки
година на износ од
149.593,00 денари со ДДВ.

Набавка од мала
вредност

За дел 1, 2 и 3 склучен
договор со "Сеикон"
ДООЕЛ Скопје бр.05-22/24
од 16.07.2019 година на
вкупен износ од 96.154,00
денари со ДДВ.

150.000,00 денари
без ДДВ

Договор за јавна
набавка на стоки

11

12

13

Групна јавна набавка
на услуги во Фиксната 3.000.000,00 денари
телефонија за 24
без ДДВ
месеци

Канцелариски
материјали за 12
месеци

Информатичка опрема

14

Метални архивски
ормари

15

Превентивно и
адаптивно одржување
на софтверско
решение - Регистер на
судии за 12 месеци

16

17

Одржување на
зградата за 12 месеци

Групна јавна набавка
на Интернет услуги за
12 месеци

350.000,00 денари
без ДДВ

337.417,00 денари
без ДДВ

Поедноставена
отворена
постапка

Набавка од мала
вредност

Набавка од мала
вредност

Склучен основен договор
со "А1 Македонија"
ДООЕЛ Скопје бр.05-21/63
Договор за јавна
од 23.09.2019 година на
набавка на услуги
износ од 3.540.000,00
денари со ДДВ 18% за
целата групна јавна
набавка.

Договор за јавна
набавка на стоки

За дел 1, 2, 3 и 4 склучен
договор со "Тоз МК" ДОО
Скопје бр.05-26/20 од
24.09.2019 година на
вкупен износ од 65.659,00
денари со ДДВ 18%.

Договор за јавна
набавка на стоки

За дел 1 и 2 склучен
договор со "БОКИ
КОМПЈУТЕРИ" ДООЕЛ
Струмица бр.05-30/31 од
10.12.2019 година на
вкупен износ од
185.325,00 денари со ДДВ
5%. За дел 3 склучен
договор со "ДОАЈЕН
ДАТА СИСТЕМ" Мирослав
ДООЕЛ Скопје бр.30/33 од
04.12.2019 година на
вкупен износ од 41.892,00
денари со ДДВ 5%

Договор за јавна
набавка на стоки

Склучен договор со
"БАЗИК СИСТЕМИ"
ДООЕЛ Скопје бр.05-33/19
од 11.12.2019 година на
вкупен износ од
130.482,00 денари со ДДВ
18%.

216.102,00 денари
без ДДВ

Набавка од мала
вредност

280.000,00 денари
без ДДВ

Склучен договор со
"ЕДУСОФТ" ДОО Скопје
Набавка од мала Договор за јавна бр.05-31/12 од 02.12.2019
вредност
набавка на услуги година на вкупен износ од
330.400,00 денари со ДДВ
18%.

400.000,00 денари
без ДДВ

За дел 1 склучен договор
со "КОНТАКТ 2000
СЕРВИС" ДООЕЛ Скопје
бр.05-32/23 од 16.12.2019
година на вкупен износ од
236.000,00 денари со ДДВ
Набавка од мала Договор за јавна
18%. За дел 2 склучен
вредност
набавка на услуги
договор со "БАПАЛ"
Благој ДООЕЛ Скопје
бр.05-32/25 од 16.12.2019
година на вкупен износ од
236.000,00 денари со ДДВ
18%.

5.200.000,00 денари
без ДДВ

Отворена
постапка

Склучен основен договор
со "ТЕЛЕСМАРТ
ТЕЛЕКОМ" ДООЕЛ Скопје
Договор за јавна
бр.05-2/1 од 14.01.2020
набавка на услуги година на вкупен износ од
6.136.000,00 денари со
ДДВ 18% за целата групна
јавна набавка.

