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: Природно-математички факултет
I.1.2) Адреса: ул. Архимедова бр.3
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Бранко Келтаневски , адреса на е-пошта: branko@pmf.ukim.mk телефон/факс: 3249756/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот Образование

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

Канцелариски материјали 30199000-0Стоки
Материјали за АОП

30124000-4Стоки

Материјали за електрика, 44100000-1
водовод, столарија,
Стоки
44000000-0
браварија
18000000-9
ХТЗ опрема
Стоки
18100000-0
Средства и прибор за
одржување хигиена
(сапун, тоалетна хартија, 39000000-2Стоки
средства за дезинфекција
на раце)

Вид на
постапка
Набавки од
мала вредност
Набавки од
мала вредност

Проценета Очекуван
вредност
старт
450.000,00
ден.
500.000,00
ден.

Јануари
Јануари

Набавки од
470.000,00
мала вредност ден.

Јануари

Набавки од
200.000,00
мала вредност ден.

Јануари

Поедноставена
800.000,00
отворена
ден.
постапка

Јануари

Дигитални сертификати 48000000-8Стоки

Набавки од
80.000,00 ден. Јануари
мала вредност

33680000-0
Молекуларно-биолошка
лабораториска и друга
24000000-4 Стоки
опрема, реагенси и
потрошен материјал
38000000-5

Отворена
постапка

5.466.108,00
ден.

Јануари

Забелешки
Набавка за период од 1
година.
Набавка за период од 1
година.
Набавка за период од 1
година.

Набавка за период од 2
години.
Набавка за период од 1
година.
Набавка за проектот
„Подобрување на
капацитетите за
научноистражувачката,
наставната и
апликативната дејност
на Лабораторијата за

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка

Лабораториска опрема и
хемикалии (DiSSI)

Набавка/изработка на
лабораториски маси,
полици, ормари и др.

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Стоки

Поедноставена
650.000,00
отворена
ден.
постапка

39000000-2Стоки

Набавки од
230.000,00
мала вредност ден.

24000000-4
38000000-5

Апарат за real time и PCR 38000000-5Стоки

Поедноставена
1.200.000,00
отворена
ден.
постапка

Купување, поправка и
одржување на ПП
апарати, противпожарна
35000000-4Стоки
централа и хидранти со
организирање обука на
вработени

Набавки од
500.000,00
мала вредност ден.

Масло за дифузна пумпа, 38000000-5
Spin Coater, Solar Power
Стоки
09000000-3
Meter, Спектрофотометар

Хемикалии за
молекуларни анализи

24000000-4Стоки

Забелешки

молекуларна биологија“
за финансирање на
научно-истражувачки
проекти од посебен и
јавен ионтерес за 2022
година (поддршка и
развој на лабораториски
ресурси) од страна на
Министерството за
образование и наука.
Раководител проф д-р
Сашо Панов.
Набавка за Проектот
„Разновидноста во
природните науки низ
социјална инклузијанеформално образование
Јануари по природни науки и
ученичка разноликост
(DiSSI), финансиран од
EACEA. Раководител
проф. д-р Марина
Стојановска.
Набавка за
Јануари Лабораторијата за
молекуларна биологија.
Набавка од средства од
Февруари II и III циклус студии на
ИБ.

Февруари

Набавка за проектот
„Развој на
лабораторијата за тенки
филмови за
финансирање на научноистражувачки проекти
Поедноставена
од посебен и јавен
1.416.949,00
отворена
Февруари интерес за 2022 година
ден.
постапка
(поддршка и развој на
лабораториски ресурси)
од страна на
Министерството за
образование и наука.
Раководител проф. д-р
Атанас Танушевски
Набавка за научноНабавки од
62.000,00 ден. Февруари истражувачка работа на
мала вредност
студент на студии од

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка

Хемикалии

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

24000000-4Стоки

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Набавки од
62.000,00 ден. Февруари
мала вредност

48000000-8
Видео и фото опрема,
компјутери и софтвер

30200000-1
Стоки
38650000-6

Поедноставена
778.814,00
отворена
ден.
постапка

Февруари

32333000-6

Канцелариски
материјали, хемикалии и 30190000-7Стоки
ситен инвентар

Набавки од
80.000,00 ден. Февруари
мала вредност

Инструмент за мерење на
стриминг потенцијали
(зета потенцијал) кај
колоидни ситеми и
оптички гиниометар за 38000000-5Стоки
мерење на контактен
агол, површински напон
и површинска енергија на
различни површини

Набавки од
2.542.373,00
мала вредност ден.

Февруари

Набавки од
70,00 ден.
мала вредност

Февруари

Хемикалии и материјали
за тековни експерименти

33100000-1
Стоки
24000000-4

Забелешки
втор циклус кај проф. др Гордана Димеска.
Набавка за реализација
на експерименталниот
дел од научноистражувачката работа
на докторска
дисертација кај проф. др Емил Поповски.
Набавка за за проектот
Воведување стандардни
тестови по физика за
основно образование и
систем за поддршка во
наставата од МОН.
Раководител проф. д-р
Оливер Зајков.
Набавка за Македонскоавстриски проекти (И.
Петреска, Љ. Пејов, Р.
Ќуштеревска). проф. д-р
Љупчо Пејов,
„Spectroscopy and
dynamics of water
interfaces – development
of hybrid classicalquantum approaches“
проф. д-р Рената
Ќуштеревска, „Revision
of Euphorbia for North
Macedonia with emphasis
on distribution and
ecological divergence
between different
cytotypes E. glareosa“
проф. д-р Ирина
Петреска, „Simulation
and optimal control of
nanoscale motors“
Набавка за проект на
проф. д-р Владимир
Ивановски
„Доопремување на
лабораторија за хемиска
модофикација на
површини и воведување
нови методи за мерење
на контакт агол и зета
потенцијал кај
специфични системи“
финансиран од МОН.
Набавка за ппотребите
на Катедра за

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка

Хемикалии

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

24000000-4Стоки

Набавка и монтажа на
39717000-1Стоки
клима уреди
Хемикалии и потрошен
лабораториски материјал 24000000-4Стоки
за III циклус
Ситна лабораториска
38000000-5Стоки
опрема
Ротационен мануелен
микротон за изработка на 38000000-5Стоки
хистолошки препарати
Ултасоничен
хомогенизатор

38000000-5Стоки

Хемикалии и
микробиолошки медиуми 24000000-4Стоки
- II циклус студии

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Забелешки

експериментална
биохемија* (ЗЕФБ)
Средства од втор циклус
Набавки од
62.000,00 ден. Февруари на Катедра по генетика
мала вредност
(ЗМБГМ)
Набавки од
90.000,00 ден. Март
мала вредност
Набавка за Институтот
Набавки од
116.300,00
Март
за хемија за период од 1
мала вредност ден.
година.
Набавки од
400.000,00
Набавка за Институтот
Март
мала вредност ден.
за физика.
Поедноставена
738.000,00
Набавка за Институтот
отворена
Март
ден.
за биологија.
постапка
Набавка за Институтот
Набавки од
120.000,00
за биологија, катедра за
Март
мала вредност ден.
експериментална
биохемија.
Набавки од
150.000,00
мала вредност ден.

Март

Лабораториска опрема
(сервери и друга
компјутерска опрема за
38000000-5Стоки
надградба на
Компјутерската
лабораторија за теориска
хемија)

Поедноставена
2.542.300,00
отворена
ден.
постапка

Март

Лабораториска опрема
(надградба на микроскоп
со скенирачка сонда и
набавка на дополнителна 38000000-5Стоки
опрема за подготовка и
анализа на примероци,
како и софтвер)

Поедноставена
2.542.300,00
отворена
ден.
постапка

Март

Набавка за Институтот
за биологија.
Набавка за проект поддршка за развој на
лабораториски ресурси,
под наслов
„Проширување на
пресметковниот
капацитет на
Компјутерската
лабораторија за теориска
хемија и развој на нови
методи за предвидување
на механичките својства
на фармацевтски
кристали и нивни
поликристални агрегати,
како и за пресметување
на електронската
структура и
предвидување на
својствата на
функционалните
материјали“).
Раководител проф. д-р
Љупчо Пејов.
Набавка за проект поддршка за развој на
лабораториски ресурси,
под наслов „Надградба и
осовременување на
истражувачката
инфраструктура на
лабораторијата за

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Забелешки
наноматеријали и
воведување на нови
методи за
карактеризација на
физичко–хемиските
својства на
површините“).
Раководител пр0ф. д-р
Билјана Пејова.
Набавка за проектот на
д-р Јасмина Петреска
Станоева за
финансирање на научноистражувачки проекти
од посебен и јавен
интерес за 2021 година
(поддршка за развој на
лабораториски ресурси)
од страна на
Министерството за
образование и наука
Набавка за проектот на
д-р Наташа Ристовска за
финансирање на научноистражувачки проекти
од посебен и јавен
интерес за 2021 година
(поддршка за развој на
лабораториски ресурси)
од страна на
Министерството за
образование и наука.
проектот на д-р Марина
Стефова за финансирање
на научно-истражувачки
проекти од посебен и
јавен интерес за 2021
година (поддршка за
развој на лабораториски
ресурси) од страна на
Министерството за
образование и наука

38000000-5Стоки

Поедноставена
1.176.700,00
отворена
ден.
постапка

Март

38000000-5
Лабораториска опрема,
хемикалии и потрошен 33140000-3 Стоки
лабораториски материјал
24000000-4

Поедноставена
1.025.400,00
отворена
ден.
постапка

Март

38000000-5
Лабораториска опрема,
хемикалии и потрошен 24000000-4 Стоки
лабораториски материјал
33140000-3

Поедноставена
1.045.000,00
отворена
ден.
постапка

Март

33140000-3
Лабораториска опрема,
хемикалии и потрошен 24000000-4 Стоки
лабораториски материјал
38000000-5

Набавки од
62.000,00 ден. Март
мала вредност

Набавка за потребите на
докторанди кај проф. д-р
Методија Најдоски.

Набавки од
132.202,00
мала вредност ден.

Набавка за проектот
Воведување стандардни
тестови по физика за
основно образование и
систем за поддршка во
наставата од МОН.
Раководител проф. д-р
Оливер Зајков.

Лабораториска опрема

Нагледни средства за
лабораторија и алат

39294000-9Стоки

Март

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка

Автоклав

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

38000000-5Стоки

Лабораториска опрема
(апарат за одредување на
активитет на вода, АTP
метар, стерилизатор на
сув воздух,
38000000-5Стоки
микроинцинератор,
микроцентрифуга,
автоматска пипета 1-10
mL со зголемување 0.02
mL
Лабораториска опрема и
хемикалии

38000000-5

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Набавки од
62.000,00 ден. Март
мала вредност

За потребите на
Одделение по
систематика на нижи
растенија и
биотехнологија (ЗБиБГ).

Набавки од
432.203.000,00
Март
мала вредност ден.

Проект - Буџет на
Министерството за
образование и наука,
раздел 16001,
потпрограма 71научноистражувачка
работа, ставка 464
(ЗМБГМ).

Стоки

Набавки од
200.000,00
мала вредност ден.

Март

Лабораториска опрема 1.
HPLC предколона и
38000000-5Стоки
колона 2. фрижидер на
+4 С

Набавки од
120.000,00
мала вредност ден.

Март

Хемикалии и потрошен 24000000-4
лабораториски материјал
Стоки
33680000-0
за I и II циклус

Набавки од
600.000,00
мала вредност ден.

Април

Стоки

Набавки од
500.000,00
мала вредност ден.

Април

Микроскопи и камери за
38000000-5Стоки
микроскопи за настава

Набавки од
240.000,00
мала вредност ден.

Април

Мрежна интернет опрема 30200000-1Стоки

Набавки од
100.000,00
мала вредност ден.

Април

Хемикалии и потрошен
материјал

24000000-4

33680000-0
24000000-4

Лабораториска опрема, 38000000-5
хемикалии и потрошен
Стоки
лабораториски материјал 24000000-4
32300000-6
Видео и ТВ опрема
Стоки
32000000-3

Внатрешен ласер: HeNe,
17 mW (632.817 nm) и
Надворешен ласер:
38000000-5Стоки
Nd:YAG frequency
doubled 50 mW (532 nm)

Забелешки

Набавки од
93.000,00 ден. Април
мала вредност
Набавки од
500.000,00
мала вредност ден.

Поедноставена
1.491.424,00
отворена
ден.
постапка

За потребите на
Одделение по екологија
на растенијата и заштита
на животната средина
(ЗБиБГ).
Набавка за потребите на
Одделението за
растителна физиологија
и молекуларна биологија
на растенија (ЗБиБГ)
Набавка за Институтот
за хемија за период од 2
години.
Набавка за
Лабораторијата за
хроматографски
анализи. Раководител
проф. М. Стефова.
Набавка за Институт за
биологија. Проект
финансиран од УКИМ.

За потребите на
Одделение по
микологија(ЗБиБГ).

Мај

Мај

Набавка за проектот на
проф. д-р Методија
Најдоски за
финансирање на научноистражувачки проекти
од посебен и јавен
интерес за 2021 година
(поддршка за развој на
лабораториски ресурси)
од страна на

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка

Хемикалии и потрошен
лабораториски материјал

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

24000000-4

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Забелешки
Министерството за
образование и наука.
Набавка за проектот на
д-р Јасмина Петреска
Станоева за
финансирање на научноистражувачки проекти
од посебен и јавен
интерес за 2021 година
(поддршка за развој на
лабораториски ресурси)
од страна на
Министерството за
образование и наука и
Проектот „Анализа на
ризик на природни
токсични
пиролизидински
алкалоиди во синџирот
на храна; развој,
валидавија и примена на
HPLS//MS“,
финансисран од OPCW.

Стоки

Набавки од
201.695,00
мала вредност ден.

Мај

Ултрасоничен
хомогенизатор со
димензии 46 x 55 x 230 38000000-5Стоки
mm со моќност од 160 W,
брзина 8000 - 30000 rpm

Набавки од
120.000,00
мала вредност ден.

Мај

За потребите на Катедра
за експериментална
биохемија)* (ЗЕФБ).

Набавки од
190.800,00
мала вредност ден.

Мај

Набавка за потребите на
Катедра за општа
физиологија и
имунологија (од
средства од 2. и 3.
циклус) (ЗЕФБ)

Набавки од
500.000,00
мала вредност ден.

Јуни

Набавка за период од 1
година.

Набавки од
200.000,00
мала вредност ден.

Јуни

Поедноставена
2.775.500,00
отворена
ден.
постапка

Јуни

Хемикалии и
лабораториска опрема

Компримирани втечнети
гасови

33140000-3

24000000-4Стоки

09120000-6
Стоки

09000000-3
Бензин за моторни возила
09000000-3Стоки
(ЕУРОСУПЕР БС 95)

Лабораториска опрема
(Инфрацрвен
спектрометар со
потребни
додатоци,Компјутер
38000000-5Стоки
поврзан со инструментот
и Компјутерска датабазасофтвер за инфрацрвени
спектри)

Набавка за период од 1
година.
Набавка за проектот на
д-р Петре Макрески за
финансирање на научноистражувачки проекти
од посебен и јавен
интерес за 2021 година
(поддршка за развој на
лабораториски ресурси)
од страна на
Министерството за
образование и наука,
“Осовременување на
Лабораторијата за
инфрацрвена
спектроскопија” (заверен
во МОН под број

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Лабораториска опрема I
(Аналитичка вага, маса за
38000000-5Стоки
аналитичка вага,
„spincoater“)

Набавки од
340.300,00
мала вредност ден.

Боци за компримирани
втечнети гасови
Сушара за хистолошки
препарати

Набавки од
мала вредност
Набавки од
мала вредност

44612000-3Стоки
38000000-5Стоки

100.000,00
ден.
430.500,00
ден.

38000000-5Стоки

Набавки од
350.000,00
мала вредност ден.

Лабораториска опрема II
(Вакуум пумпа за
ротоевапоратор, вакуум 38000000-5Стоки
цевна печка, уред за
непрекинато напојување)

Набавки од
410.000,00
мала вредност ден.

Софтвер (Компјутерска
база на податоци за
рендгенограми)

Набавки од
332.500,00
мала вредност ден.

Дигестор

38000000-5Стоки

Забелешки

15-15590/19 од
22.11.2021)
Набавка за проектот на
д-р Миха Буклески за
финансирање на научноипроектот на д-р Миха
Буклески за
финансирање на научноистражувачки проекти
од посебен и јавен
интерес за 2021 година
(поддршка за развој на
лабораториски ресурси)
Јуни
од страна на
Министерството за
образование и
наукастражувачки
проекти од посебен и
јавен интерес за 2021
година (поддршка за
развој на лабораториски
ресурси) од страна на
Министерството за
образование и наука
Набавка за прериод од 1
Јули
година.
Набавка за Институтот
Септември
за биолопгија.
За потребите на
Одделението по
Септември екологија на растенијата
и заштита на животната
средина (ЗБиБГ).
Набавка за проектот на
д-р Миха Буклески за
финансирање на научноистражувачки проекти
од посебен и јавен
Септември интерес за 2021 година
(поддршка за развој на
лабораториски ресурси)
од страна на
Министерството за
образование и наука.
Набавка за проектот на
д-р Миха Буклески за
финансирање на научноистражувачки проекти
Септември од посебен и јавен
интерес за 2021 година
(поддршка за развој на
лабораториски ресурси)
од страна на

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка

Хемикалии за 2 и 3
циклус студии
Надгледен материјал за
вежби, анатомија на
човек (модели, скелет,
черепи органи)
Екстра лесно масло за
домаќинство -1 (ЕЛ-1)
Информатичка опрема

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Набавки од
400.000,00
мала вредност ден.

33000000-0Стоки

Набавки од
62.000,00 ден. Септември
мала вредност

30200000-1Стоки

Храна за лабораториски
15710000-8Стоки
животни

Оглас

Министерството за
образование и наука.
Набавка за Институтот
за биологија од
Септември
материјални средства на
катедри (ЗЕФБ).

24000000-4Стоки

09000000-3Стоки

Забелешки

Набавки од
400.000,00
мала вредност ден.
Поедноставена
2.000.000,00
отворена
ден.
постапка
Набавки од
250.000,00
мала вредност ден.

Октомври

Набавка за период од 1
година.

Октомври
Ноември

Набавка за период од 2
години.

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

Стандардни методи

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

79000000-4Услуги

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Набавки од
62.000,00
мала вредност ден.

Јануари

Надзор над изведување
работи на реновирање и
Набавки од
62.000,00
71000000-8Услуги
Јануари
реконструкција на
мала вредност ден.
лаборатории и училници
Поедноставена
1.200.000,00
Печатaрски услуги
22000000-0Услуги отворена
Февруари
ден.
постапка
Набавки од
100.000,00
Шпедитерски услуги
63523000-1Услуги
Февруари
мала вредност ден.
Сервисирање на апарати
Набавки од
200.000,00
за дејонизирана и
50400000-9Услуги
Февруари
мала вредност ден.
дестилирана вода
Поправка и одржување
на лабораториски
Набавки од
200.000,00
инструменти / опрема и 50400000-9Услуги
Февруари
мала вредност ден.
систем за дејонизирана
вода
Одржување на серверска
Набавки од
300.000,00
и компјутерска
50300000-8Услуги
Февруари
мала вредност ден.
инфраструктура
Изнајмување
Набавки од
170.000,00
79820000-8Услуги
Февруари
фотокопирни апарати
мала вредност ден.
Сервисирање на
Набавки од
62.000,00
лабораториски
50000000-5Услуги
Февруари
мала вредност ден.
инструменти

Забелешки
Набавка за проект
финансиран од МОН.
Раководител проф. д-р
Јасмина Петреска
Станоева

Набавка за период од 2
години.

Набавка за потребите на
Институтот за биологија,
за период од 2 години.
Набавка за потребите на
Институтот за хемија, за
период од 2 години.

Набавка за период од 1
година.
Набавка за Институтот
за биологија.

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Забелешки

Набавка за проектот на
д-р Марина Стефова за
Калибрација и
финансирање на научноверификација на
истражувачки проекти
лабораториска опрема и
од посебен и јавен
Набавки од
270.000,00
Учество во
Февруари интерес за 2021 година
98112000-1Услуги
мала вредност ден.
меѓулабораториски
(поддршка за развој на
проверки (меѓународни
лабораториски ресурси)
PT-шеми)
од страна на
Министерството за
образование и наука
Лектура на македонски
јазик, превод од
79530000-8
Набавки од
500.000,00
Набавка за период од 2
македонски на англиски
Услуги
Февруари
мала вредност ден.
години.
79000000-4
и обратно, лектура на
англиски јазик
Поедноставена
Хотелско сместување во
900.000,00
Набавка за период од 2
55110000-4Услуги отворена
Февруари
земјава
ден.
години.
постапка
Одржување, поправка и
сервисирање на лесни
Набавки од
200.000,00
Набавка за период од 2
50110000-9Услуги
Март
возила (вклучувајќи
мала вредност ден.
години.
резервни делови и гуми)
Осигурување на
Набавки од
150.000,00
Набавка за период од 1
градежни објекти и
66000000-0Услуги
Март
мала вредност ден.
година.
моторни возила
Набавки од
100.000,00
Набавка за период од 1
Услуги на брза пошта
64100000-7Услуги
Март
мала вредност ден.
година.
Набавки од
600.000,00
Набавка за период од 1
Автобуски превоз
60170000-0Услуги
Март
мала вредност ден.
година.
Издавање на авионски
Поедноставена
1.200.000,00
Набавка за период од 2
билети и хотелско
60400000-2Услуги отворена
Април
ден.
година.
сместување
постапка
Здравствени услуги –
Набавки од
200.000,00
преглед на вработени со 85100000-0Услуги
Април
мала вредност ден.
обука за прва помош
Фотографски и видео
Набавки од
150.000,00
Набавка за период од 2
79000000-4Услуги
Мај
услуги
мала вредност ден.
години.
Набвка за проект
финансиран од
Одржување, поправки и
Набавки од
135.500,00
Министрерството за
сервисирање на раман 50000000-5Услуги
Мај
мала вредност ден.
образование и наука.
спектроскоп
Раководител проф. д-р
Методија Најдоски.
Надзор над изведување
работи на спроведување
Набавки од
62.000,00
нова инсталација на дел 71000000-8Услуги
Мај
мала вредност ден.
од зградите на
Факултетот
Издавање на
меѓународно научно
Набавки од
300.000,00
79000000-4Услуги
Јуни
списание од областа на
мала вредност ден.
хемијата

Оглас

Предмет на договорот
за јавна набавка
Дезинсекција,
дератизација и
фумигација
Надзор над изведување
работи на реновирање и
реконструкција на
санитарните чворови и
тоалетите
Сметководствени услуги
(финансиско и
материјално
книговодство)
Осигурување на
студенти
Авторска агенција

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Забелешки

90670000-4Услуги

Набавки од
220.000,00
Јуни
мала вредност ден.

71000000-8Услуги

Набавки од
62.000,00
мала вредност ден.

79000000-4Услуги

Набавки од
350.000,00
Набавка за период од 2
Септември
мала вредност ден.
година.

Оглас

Набавка за период од 1
година.

Јули

Набавки од
150.000,00
Набавка за период од 1
Септември
мала вредност ден.
година.
Поедноставена
1.000.000,00
Набавка за период од 2
79000000-4Услуги отворена
Септември
ден.
година (од 15.10.2022).
постапка
66000000-0Услуги

Закупување огласен
простор во дневен
весник на новинско издавачка куќа

79000000-4Услуги

Мобилна, фиксна
телефонија и интернет

Поедноставена
475.000,00
Склучени договори до
64200000-8Услуги отворена
Ноември
ден.
12.2023 година.
постапка

Набавки од
300.000,00
Набавка за период од 1
Октомври
мала вредност ден.
година.

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
Предмет на договорот за јавна
набавка
Реновирање и реконструкција на
лаборатории и училници

Вид на договор
за јавна
набавка

ЗПЈН
45400000-1

Работи

45000000-7
Спроведување нова инсталација
на дел од зградите на
45000000-7Работи
Факултетот
Реновирање и реконструкција на 45000000-7
санитарните чворови и
Работи
45400000-1
тоалетите
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Вид на
постапка

Проценета Очекуван
ЗабелешкиОглас
вредност
старт

Поедноставена
2.000.000,00
отворена
Јануари
ден.
постапка
Отворена
постапка

9.000.000,00
Мај
ден.

Поедноставена
3.000.000,00
отворена
Јули
ден.
постапка

