
Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

I.1.2) Адреса: ул. 11 Октомври број 36

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Елизабета Саздовска , адреса на е-пошта: elizabeta.sazdovska@aaipa.gov.mk телефон/факс:
02/3215621/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Економија и финансии

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 Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

Набавка на артикли за бифе 15980000-1Стоки Набавки од мала
вредност Јануари

Набавка на информатичка опрема 30200000-1Стоки Поедноставена
отворена постапка Февруари

Набавка на канцелариски материјали 30192000-1Стоки Набавки од мала
вредност Февруари

Набавка на тонери и друг потрошен
материјал

30125110-5

30125120-8

30125000-1

Стоки Набавки од мала
вредност Март

Набавка на средства за хигиена 33760000-5Стоки Набавки од мала
вредност Мај

Набавка на гориво за службени
моторни возила за период од 2 години 09000000-3Стоки

Набавки од мала
вредност Септември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на услуга за регистрација на моторни возила -
технички преглед за период од 2 години 71631200-2Услуги Набавки од

мала вредност Февруари

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/76af648b-641d-46fe-a1a9-0006066a3220/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5b75395a-e139-410d-97f7-a6d2c1f67ba6/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1eef756b-537f-40e1-aaa3-ba8fb0845481/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c1b522b-354e-46c3-95ba-8f48fe134f8d/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fe4bf667-16dc-470f-aea7-5b54a02d7d58/13


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на услуга за ревизија на финансиските
извештаи на Ревизорското тело за ревизија на
инструментот за претпристапна помош за 2020 година

79212000-3Услуги Набавки од
мала вредност Февруари

Набавка на услуга за тековно одржување на хгиена во
деловните простории за период од 2 години 90900000-6Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Април

Набавка на услуга за одржување на софтвер за
електронска архива 72260000-5Услуги Набавки од

мала вредност Мај

Набавка на здравствени услуги - систематски прегледи
за вработените 85100000-0Услуги Набавки од

мала вредност Мај

Набавка на услуга за поштенски услуги - брза пошта
меѓународна достава на писма и пратки 64110000-0Услуги Набавки од

мала вредност Јуни

Набавка на услуга за одржување на апликативен
софтвер за сметководство за период од 2 години 72250000-2Услуги Набавки од

мала вредност Септември

Набавка на услуга за осигурување на опрема и моторни
возила 66510000-8Услуги Набавки од

мала вредност Септември

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 ЗабелешкиОглас

Не се пронајдени соодветни записи
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