Јавни набавки во 2021 година - Полугодишен преглед

Реден
број

1.

2.

Предмет на договорот

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

Замена на подна
покривка во
канцеларии со
молерисување

Проценета вредност
на набавката

210.000,00 денари
без ДДВ

1.270.000,00 денари
без ДДВ

Вид на постапка
за јавна набавка

Вид на договор за
јавна набавка

Реализација на набавката

За 2-та дела од набавката
склучен договор со
"Сигурност-ДП" ДООЕЛ
Скопје бр.05-7/15 од
Набавка од мала Договор за јавна
05.03.2021 година односно
вредност
набавка на услуги
бр.27/21 од 05.03.2021
година на вкупен износ од
59.585,00 денари со ДДВ
18%.

Поедноставена
отворена
постапка

Склучен договор со "ДонХаус" ДООЕЛ Тетово бр.056/37 од 10.03.2021 година
Договор за јавна
односно бр.90-1/2021 од
набавка на работи
10.03.2021 година на износ
од 1.075.239,00 денари со
ДДВ 18%.
Склучен договор со
"Макпетрол" АД Скопје
бр.05-12/11 од 22.04.2021
година односно бр.03072235/1 од 22.04.2021
година на износ од
357.499,00 денари со ДДВ
18%.
Склучен договор со
"Спортсмотор" ДООЕЛ
Скопје бр.05-8/13 од
23.03.2021 година односно
бр.2/21 од 25.03.2021
година на износ од
118.000,00 денари со ДДВ
18%.
За сите 3 дела од
набавката склучен
договор со "Едусофт"
ДОО Скопје бр.05-21/15 од
21.06.2021 година односно
бр.03-0487/2021 од
21.06.2021 година на
вкупен износ од
637.200,00 денари со ДДВ
18%.

3.

Гориво за 2 (две)
службени ПМВ за 12
месеци

350.000,00 денари
без ДДВ

Поедноставена
отворена
постапка

Договор за јавна
набавка на стоки

4.

Редовно одржување и
поправка на 1 (едно)
службено ПМВ, марка
BMW 520d за 12 месеци

100.000,00 денари
без ДДВ

Поедноставена
отворена
постапка

Договор за јавна
набавка на услуги

5.

Превентивно и
адаптивно одржување
на 3 софтверски
решенија за 12 месеци

540.000,00 денари
без ДДВ

Набавка од мала Договор за јавна
вредност
набавка на услуги

120.000,00 денари
без ДДВ

За дел 1 склучен договор
со АД "Осигурителна
полиса" Скопје бр.05-17/17
од 09.06.2021 година
односно бр.08-3591/2 од
17.06.2021 година на износ
од 7.217,00 денари без
ДДВ. За дел 2 и 3 склучен
договор со АД "ВИНЕР
Виена Иншуренс Груп"
Набавка од мала Договор за јавна
Скопје бр.05-17/19 од
вредност
набавка на услуги
21.06.2021 година односно
бр.6709/0701/1/21 од
24.06.2021 година и бр.0517/20 од 21.06.2021 година
односно бр.6718/0701/1/21
од 24.06.2021 година на
вкупен износ од 19.354,00
денари без ДДВ.
(осигурителните услуги не
подлежат на ДДВ)

6.

Осигурување на
зградата и каско
осигурување на 2 (две)
службени ПМВ за 12
месеци

7.

8.

9.

10.

Осигурување на
зградата и каско
осигурување на 2 (две)
службени ПМВ за 12
месеци

Тонери за 12 месеци

200.000,00 денари
без ДДВ

За дел 1 склучен договор
со АД "Осигурителна
полиса" Скопје бр.05-17/18
од 08.06.2020 година на
износ од 7.110,60 денари
без ДДВ. За дел 2 склучен
договор со АД
"Осигурителна полиса"
Набавка од мала Договор за јавна
Скопје бр.05-17/21 од
вредност
набавка на услуги
26.06.2020 година на
износ од 12.528,00 денари
без ДДВ 18% односно
бр.05-17/23 од 14.07.2020
година на износ од
31.849,00 денари без ДДВ
18%. (Осигурителните
услуги не подлежат на
ДДВ)

270.000,00 денари
без ДДВ

Набавка од мала
вредност

За првите 3 дела од
набавката склучен
договор со "Импегна"
ДООЕЛ Скопје бр.05-22/32
од 07.07.2021 година
односно бр.45-3/0306 од
13.07.2021 година на
вкупен износ од
Договор за јавна 124.062,00 денари со ДДВ
набавка на стоки
18%. За дел 4 склучен
договор со "Доајен дата
систем" Мирослав ДООЕЛ
Скопје бр.05-22/34 од
07.07.2021 година односно
бр.03-663 од 07.07.2021
година на износ од
50.598,00 денари со ДДВ
18%

Поедноставена
отворена
постапка

Склучен основен договор
со "А1 Македонија"
ДООЕЛ Скопје бр.05-23/70
од 24.09.2021 година
Договор за јавна
односно бр.08-5555/1 од
набавка на услуги
29.09.2021 година на износ
од 3.304.000,00 денари со
ДДВ 18% за целата групна
јавна набавка.

Набавка од мала
вредност

За сите 4 дела од
набавката склучен
договор со "Тоз МК" ДОО
Договор за јавна
Скопје бр.05-26/18 од
набавка на стоки 27.09.2021 година односно
бр.05-165/1 од 28.09.2021
година на вкупен износ од
121.611,00 денари со ДДВ.

Групна јавна набавка
на услуги во Фиксната 2.800.000,00 денари
телефонија за 24
без ДДВ
месеци

Канцелариски
материјали за 12
месеци

300.000,00 денари
без ДДВ

