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: Општина Петровец
I.1.2) Адреса: ул.„ 1“ бб
I.1.3) Град и поштенски код: Петровец 1043
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Тинтоски , адреса на е-пошта: javninabavki@petrovec.gov.mk телефон/факс: 02
2562 240/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки
Предмет на договорот за јавна
Вид на договор
ЗПЈН
Вид на постапка
набавка
за јавна набавка
Екстра лесно масло за
Набавки од мала
09135100-5Стоки
домаќинство – 1 (ЕЛ-1)
вредност
Набавки од мала
Еуродизел (Д-Е V) гориво
09134200-9Стоки
вредност
Набавки од мала
Информатичка опрема
30200000-1Стоки
вредност
Електрична опрема и потрошен
Набавки од мала
31000000-6Стоки
материјал, осветлување
вредност
Набавки од мала
Канцелариски материјали
30192000-1Стоки
вредност
Поедноставена
Опрема за игралишта за деца
37535000-7Стоки
отворена постапка
Набавки од мала
Материјали за разни поправки
44000000-0Стоки
вредност
Набавки од мала
Купување на канцелариска опрема30100000-0Стоки
вредност
Набавки од мала
Купување на друга опрема
30000000-9Стоки
вредност
Поедноставена
Купување на моторно возило
34110000-1Стоки
отворена постапка
Поедноставена
Купување на друга опрема
44000000-0Стоки
отворена постапка
Набавки од мала
Купување на друга опрема
45000000-7Стоки
вредност

Очекуван
ЗабелешкиОглас
старт
Февруари
Февруари
Февруари
Февруари
Февруари
Февруари
Март
Март
Март
Март
Март
Март

Предмет на договорот за јавна
Вид на договор
ЗПЈН
Вид на постапка
набавка
за јавна набавка
Настрешници за автобуски
Набавки од мала
44000000-0Стоки
постојки
вредност
Поедноставена
Електрична енергија
09310000-5Стоки
отворена постапка
Прехрамбени продукти и
Набавки од мала
15800000-6Стоки
пијалоци
вредност
Средства за одржување на
Набавки од мала
33700000-7Стоки
хигиена
вредност
Светилки изработени со ЛЕД
Поедноставена
31000000-6Стоки
диоди за улично осветлување
отворена постапка

Очекуван
ЗабелешкиОглас
старт
Март
Април
Април
Април
Јули

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Поправка и сервисирање на лесни возила
(вклучувајќи резервни делови, гуми)

50112000-3Услуги

Дезинсекција и дератизација

90670000-4Услуги

Чистење на одводни локални дренажни канали

90470000-2Услуги

Геодетски услуги

71410000-5Услуги

Надзор над изградба

71520000-9Услуги

Чистење на градежен шут и отпад

90511100-3Услуги

Поправка и одржување на друга опрема

44000000-0Услуги

Подготвување проекти вклучувајќи ревизија

71220000-6Услуги

Транспорт на патници

60140000-1Услуги

Изработка на урбанистички планови,
урбанистичко - плански документации и
урбанистичко - проектни документациии
Поправка и одржување на софтверска и
хардверска опрема

71410000-5Услуги
72000000-5Услуги

Вид на
постапка

Очекуван
ЗабелешкиОглас
старт

Набавки од
Февруари
мала вредност
Набавки од
Февруари
мала вредност
Поедноставена
отворена
Февруари
постапка
Поедноставена
отворена
Февруари
постапка
Набавки од
Февруари
мала вредност
Набавки од
Февруари
мала вредност
Набавки од
Март
мала вредност
Поедноставена
отворена
Април
постапка
Поедноставена
отворена
Мај
постапка
Поедноставена
отворена
Мај
постапка
Набавки од
Јули
мала вредност

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

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Изградба,
реконструкција и
45000000-7Работи
одржување на
локални патишта и
улици

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

Во согласност со Програма за изградба,
Поедноставена
реконструкција, одржување и заштита
отворена
Февруари на локални патишта, улици, тротоари и
постапка
партерно уредување на територија на
Општина Петровец за 2021 година

Оглас

Предмет на
договорот за јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Изградба на системи
за одведување на
45000000-7Работи
отпадни води
Изградба и
реконструкција на
45000000-7Работи
локални улици и
патишта со бекатон
елементи
Набавка, транспорт
45000000-7Работи
и вградување на
песок
Санација на трибина
на фудбалски терен
45000000-7Работи
во населено место
Петровец
Доизградба на
просторија за
45000000-7Работи
пензионери во
с.Катланово
Реконструкција на
културен дом во
45000000-7Работи
с.Сушица
Изградба на фекална
канализација во
45000000-7Работи
с.Огњанци

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Во согласност со Програма за
Поедноставена
уредување на градежно земјиште на
отворена
Февруари
територија на Општина Петровец за
постапка
2021 година
Во согласност со Програма за изградба,
Поедноставена
реконструкција, одржување и заштита
отворена
Февруари на локални патишта, улици, тротоари и
постапка
партерно уредување на територија на
Општина Петровец за 2021 година
Во согласност со Програма за изградба,
реконструкција, одржување и заштита
Набавки од
Февруари на локални патишта, улици, тротоари и
мала вредност
партерно уредување на територија на
Општина Петровец за 2021 година
Набавки од
Февруари
мала вредност

Набавки од
Февруари
мала вредност
Поедноставена
отворена
Февруари
постапка
Поедноставена
отворена
Февруари
постапка

45000000-7Работи

Поедноставена
отворена
Март
постапка

Партерно уредување
45000000-7Работи
на простор

Поедноставена
отворена
Март
постапка

Хоринзонтално
бушење под локални 45000000-7Работи
патишта и улици

Набавки од
Март
мала вредност

Изградба на системи
45000000-7Работи
за водоснабдување

Поедноставена
отворена
Април
постапка

Набавка, транспорт
45000000-7Работи
и вградување на
тампонски слој

Поедноставена
отворена
Април
постапка

Изградба на други
објекти

Забелешки
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Во согласност со Програма за
уредување на градежно земјиште на
територија на Општина Петровец за
2021 година
Во согласност со Програма за изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локални патишта, улици, тротоари и
партерно уредување на територија на
Општина Петровец за 2021 година

Во согласност со Програма за
уредување на градежно земјиште на
територија на Општина Петровец за
2021 година
Во согласност со Програма за изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локални патишта, улици, тротоари и
партерно уредување на територија на
Општина Петровец за 2021 година

Оглас

