Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 5

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 набавка

Вид на договор
Проценета Очекуван
Вид на постапка
ЗабелешкиОглас
за јавна набавка
вредност
старт
4.237.288,00
Електрична енергија
09310000-5Стоки
Отворена постапка
Јануари
ден.
Набавки од мала 150.000,00
Канцелариски материјали 30190000-7Стоки
Јануари
вредност
ден.
Екстра лесно масло за
Набавки од мала 302.967,00
09135100-5Стоки
Јануари
домаќинство (ЕЛ-1)
вредност
ден.
Горива и масла (моторни
Набавки од мала 572.000,00
09132100-4Стоки
Јануари
возила)
вредност
ден.
Набавка, транспорт и
Поедноставена
1.200.000,00
44000000-0Стоки
Јануари
монтажа на фекални пумпи
отворена постапка ден.
Купување на информатичка
Набавки од мала 254.237,00
30200000-1Стоки
Февруари
опрема
вредност
ден.
Ситен инвентар и други
Набавки од мала 296.610,00
44000000-0Стоки
Февруари
материјали
вредност
ден.
Опрема за игралишта за
Поедноставена
1.200.000,00
37000000-8Стоки
Февруари
деца
отворена постапка ден.
Настрешници за автобуски
Поедноставена
1.200.000,00
44000000-0Стоки
Февруари
постојки
отворена постапка ден.
Набавки од мала 423.729,00
ЛЕД сијалици
31000000-6Стоки
Март
вредност
ден.
Купување на моторно
Поедноставена
1.694.915,00
34110000-1Стоки
Март
возило
отворена постапка ден.
Купување на камион за
2.542.373,00
34000000-7Стоки
Отворена постапка
Април
собирање на отпад
ден.
ЗПЈН

Предмет на договорот за
Вид на договор
ЗПЈН
јавна набавка
за јавна набавка
Прехрамбени продукти и
15000000-8Стоки
пијалоци
Средства за одржување на
33700000-7Стоки
хигиена

Вид на постапка
Набавки од мала
вредност
Набавки од мала
вредност

Проценета Очекуван
ЗабелешкиОглас
вредност
старт
194.915,00
Септември
ден.
84.746,00
Септември
ден.

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка

Чистење на градежен шут и отпад

ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

90000000-7Услуги

Изработка на проектна документација за
изградба на управна (општинска) зграда на 71000000-8Услуги
Општина Петровец
Транспорт на луѓе

60170000-0Услуги

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 90670000-4Услуги
Надзор над изградбата

71520000-9Услуги

Геодетски услуги

71410000-5Услуги

Одржување на зелени површини на
спортски терени
Поправка и одржување на софтверска и
хардверска опрема
Поправка и сервисирање на лесни возила
(вклучувајќи резервни делови, гуми)

77320000-9Услуги
50300000-8Услуги
50100000-6Услуги

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
ЗабелешкиОглас
вредност
старт

Поедноставена
1.200.000,00
отворена
Јануари
ден.
постапка
Поедноставена
1.200.000,00
отворена
Јануари
ден.
постапка
Набавки од
254.237,00
Февруари
мала вредност ден.
Набавки од
150.000,00
Март
мала вредност ден.
Набавки од
296.610,00
Март
мала вредност ден.
Отворена
1.694.915,00
Март
постапка
ден.
Набавки од
235.200,00
Април
мала вредност ден.
Набавки од
254.237,00
Септември
мала вредност ден.
Набавки од
296.610,00
Септември
мала вредност ден.

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
Вид на договор
Проценета Очекуван
за јавна
Вид на постапка
ЗабелешкиОглас
вредност
старт
набавка
Поедноставена
Изградба на капацитети за
1.694.915,00
45000000-7Работи
отворена
Јануари
водоснабдување
ден.
постапка
Поедноставена
Набавка, транспорт и вгардување
2.542.373,00
45000000-7Работи
отворена
Јануари
на тампонски слој
ден.
постапка
Поедноставена
Хоринзонтално бушење под
1.200.000,00
45000000-7Работи
отворена
Јануари
локални патишта и улици
ден.
постапка
Реконструкција на пешачка и
Поедноставена
5.932.203,00
велосипедска патека во н.м.
45000000-7Работи
отворена
Февруари
ден.
Петровец
постапка
Транспорт и вградување на дробен
Набавки од мала 1.200.000,00
45000000-7Работи
Февруари
асфалт на локални улици
вредност
ден.
Поедноставена
Изградба на управна (општинска)
30.655.234,00
45000000-7Работи
отворена
Февруари
зграда на Општина Петровец
ден.
постапка
Поедноставена
Изградба и реконструкција на
1.200.000,00
45000000-7Работи
отворена
Март
јавно осветлување
ден.
постапка
Предмет на договорот за јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на договор
Проценета Очекуван
ЗПЈН
за јавна
Вид на постапка
ЗабелешкиОглас
вредност
старт
набавка
Набавка, транспорт и вградување
Набавки од мала 1.200.000,00
45000000-7Работи
Март
на песок
вредност
ден.
Предмет на договорот за јавна
набавка
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