Досие на годишен план

За период 2019 - Верзија 5

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Штип
I.1.2) Адреса: Васил Главинов бб
I.1.3) Град и поштенски код: Штип 2000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Кирил Јорданов , адреса на е-пошта: kiriljordanovstip@gmail.com телефон/факс: 032 22 66 10/
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

Набавка и транспорт на готов бетон за потребите на
Општина Штип

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

44114000-2Стоки

Набавка на ХТЗ Опрема за потребите на ТППЕ во рамките
35000000-4Стоки
на Општина Штип.
Набавка на мебел за потребите на Општина Штип

39100000-3Стоки

Набавка на информатичка опрема за потребите на Општина
30200000-1Стоки
Штип
39200000-4
Набавка на бела техника за потребите на Општина Штип

Поедноставена
3.000.000,00
отворена
Февруари
ден.
постапка
Набавки од
90.000,00
Март
мала вредност ден.
Набавки од
600.000,00
Март
мала вредност ден.
Поедноставена
1.000.000,00
отворена
Март
ден.
постапка
Набавки од
150.000,00
Април
мала вредност ден.

Стоки

Набавки од
300.000,00
Април
мала вредност ден.

39700000-9
44000000-0
Изработка, транспорт и монтажа на урбана опрема –
Реквизити за надворешна употреба за детски игралишта и
други јавно - прометни површини во Општина Штип.

Проценета Очекуван
Забелешки
вредност
старт

Стоки
39700000-9
39200000-4

Набавка на професионални правосмукалки

Вид на
постапка

37000000-8 Стоки

Поедноставена
3.000.000,00
отворена
Јуни
ден.
постапка

39300000-5
Новогодишни украси за потребите на Општина Штип

39295500-1Стоки

Набавка на играчки, училишен прибор, дидактички
материјали и техничка стока за подароци по разни поводи

37500000-3

Стоки

Набавки од
мала вредност
Набавки од
мала вредност

212.000,00
Јули
ден.
300.000,00
Јули
ден.

Предмет на договорот за јавна набавка

Вид на
договор
за јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забелешки
вредност
старт

39700000-9
за градинките, средните и основните училишта во Општина 30100000-0
Штип
39200000-4
31730000-2
39717200-3
Набавка на резервни делови за клима - уреди за потребите
на Општина Штип

31680000-6 Стоки

Набавки од
200.000,00
Јули
мала вредност ден.

39716000-4
Набавка и монтажа на клима - уреди за потребите на
Општина Штип
Набавка и монтажа на линиска циркулациона пумпа за
потребите на Општина Штип

39717200-3Стоки
42122000-0
Стоки
39300000-5

Набавка на дигитален SLR фотоапарат (со леќа за дигитален
SLR фотоапарат, мемориска картичка и торба за дигитален 38651000-3Стоки
SLR фотоапарат) за потребите на Општина Штип)
Набавка и монтажа на опрема за аудио и видео стриминг за
32000000-3Стоки
потребите на Општина Штип
Набавка, транспорт и монтажа на метална ограда за
оградување на зелени јавни површини и пешачка заштитна 44000000-0Стоки
ограда во Општина Штип
19000000-6
Знамиња за потребите на Општина Штип

79800000-2 Стоки

Набавки од
400.000,00
Јули
мала вредност ден.
Набавки од
45.000,00
мала вредност ден.

Јули

Набавки од
120.000,00
Јули
мала вредност ден.
Набавки од
600.000,00
Август
мала вредност ден.
Поедноставена
1.200.000,00
отворена
Септември
ден.
постапка
Набавки од
270.000,00
Ноември
мала вредност ден.

22000000-0
Набавка на ХТЗ Опрема за потребите на ТППЕ во рамките
35000000-4Стоки
на Општина Штип

Поедноставена
1.500.000,00
отворена
Ноември
ден.
постапка

Набавка на специјални делови за специјално
35000000-4
противпожарно возило за потребите на TППЕ при Општина
Стоки
50800000-3
Штип

Набавки од
600.000,00
Ноември
мала вредност ден.

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и
лед мрежа), осветлување, озвучување и сценска
31000000-6Услуги
опрема потребна за реализација на Фестивалот
на музика „Макфест 2019“.
Набавка на услуги за обезбедување при
реализација на Фестивалот на музика „Макфест 79710000-4Услуги
2019“ во НУЦК „Ацо Шопов“
Услуги за одржување на хигиена за време на
Фестивалот „Макфест 2019“ во НУЦК „Ацо
90900000-6Услуги
Шопов“

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Поедноставена
1.200.000,00
отворена
Март
ден.
постапка
Набавки од
60.000,00
мала вредност ден.

Март

Набавки од
43.000,00
мала вредност ден.

Март

Забелешки

Оглас

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Тековно одржување на клима уреди во
39717200-3Услуги
сопственост на Општина Штип
Набавка на вулканизерски услуги за потребите
на Општина Штип и противпожарната единица 19500000-1Услуги
во Општина Штип
Печатење на промотивен материјал за
79810000-5Услуги
фестивалот на музика „Макфест 2019
Организирање и изведување на пиротехнички
37500000-3Услуги
огномет за потребите на Општина Штип
Услуги за откривање на дефект на подземни
44300000-3Услуги
кабли за потребата на општина Штип
Тековно одржување на систем за парно греење 39721000-2Услуги
Изнајмување, поставување и
одржување/чистење на преносни тоалетни
кабини за настанот Пастрамалијада 2019

90910000-9Услуги

Превоз за потребите на Општина Штип

60100000-9Услуги

Привремени вработувања за потребите на
79000000-4Услуги
Општина Штип
Превоз на ученици од прва, втора, трета и
60100000-9
четврта година задолжително средно
Услуги
образование кои учат во средните училишта во
60000000-8
Oпштина Штип

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Набавки од
300.000,00
мала вредност ден.

Април

Набавки од
300.000,00
мала вредност ден.

Мај

Набавки од
мала вредност
Отворена
постапка
Набавки од
мала вредност
Набавки од
мала вредност

300.000,00
ден.
50.000,00
ден.
300.000,00
ден.
200.000,00
ден.

Набавки од
60.000,00
мала вредност ден.
Поедноставена
900.000,00
отворена
ден.
постапка
Набавки од
600.000,00
мала вредност ден.
Отворена
постапка

Забелешки

Мај
Јуни
Јули
Јули
Јули

Август
Септември

75.000.000,00
Септември
ден.

Обезбедување на настанот „Пастрмалијада
2019“

79710000-4Услуги

Набавки од
70.000,00
мала вредност ден.

Се зголемува
проценетата
вредност на
договорот за
Септември јавна набавка од
60.000,00 денари
без ДДВ на
70.000,00 денари
без ДДВ.

Печатење на материјали за потребите на
Секторот за финансии и комуналната
инспекција во Општина Штип.

79810000-5Услуги

Набавки од
100.000,00
мала вредност ден.

Октомври

Набавки од
180.000,00
мала вредност ден.

Се менува
вредноста на
постапката од
Ноември
50.000,00 денари
во 180.000,00
денари.

Организирање и изведување на пиротехнички
24613200-6Услуги
огномет за потребите на Општина Штип

Оглас

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка

Обнова на асфалт на дел од ул. Љубен
Иванов во општина Штип

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

45000000-7Работи

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забелешки Оглас
вредност
старт

Поедноставена
1.800.000,00
отворена
Февруари
ден.
постапка

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Реконструкција на дел од ул. Панче
Караѓозов во општина Штип

45000000-7Работи

Реконструкција на дел од ул. Коле
Неделковски во општина Штип

45000000-7Работи

Реконструкција на тротоари низ с.
Караорман

45000000-7Работи

Обнова на асфалт на дел од ул. Личка во
Општина Штип

45000000-7Работи

Реконструкција на канцеларии во источно
крило четврти кат

45000000-7Работи

Реконструкција на санитарен чвор во зграда
45000000-7Работи
на Општина Штип (Лево крило)
Електрични инсталации за осветлување на
45000000-7Работи
улици Дузлак
Реконструкција на канцелариски простории 50000000-5
во зградата на Општина Штип (источно
Работи
45000000-7
крило).
Изградба на улици во с. Караорман - Штип 45000000-7Работи

Изградба на улици во с. Караорман - Штип 45000000-7Работи
Изградба на дел од локален пат с.
Шашаварлија -с.Кошево делница од км
(7+600,00 до км 11+614,98) L=4.014,98 м
Изведба на електрични инсталации за
улично осветлување на улици во населба
Дузлак (Сончев град)

45000000-7Работи
31000000-6
Работи
45000000-7

Изградба на пристапен пат до манастир Св.
45000000-7Работи
Воскресение Христово.
Изградба на дел од локален пат од с.
Шашаварлија до с.Кошево (км 2+850,00 до 45000000-7Работи
км 8+850,00)
Изградба на дел од локален пат с.
Шашаварлија - с.Кошево - с. Почивало
45000000-7Работи
делница од км (2+850,00 до км 3+350,00) Л
= 500 м
Изградба на локален пат с. Љуботен од стац
45000000-7Работи
км (0+000,00 до км 0+330,00)
Изведување на вибрациони ленти за
предупредување на возачите за намалување
45000000-7Работи
на брзината на возење согласно претходно
изготвена проектна документација
Изработка на подлога за инклузивно детско
45000000-7Работи
игралиште во Општина Штип

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забелешки Оглас
вредност
старт

Поедноставена
11.500.000,00
отворена
Февруари
ден.
постапка
Поедноставена
3.150.000,00
отворена
Февруари
ден.
постапка
Поедноставена
1.740.000,00
отворена
Февруари
ден.
постапка
Поедноставена
6.000.000,00
отворена
Февруари
ден.
постапка
Поедноставена
600.000,00
отворена
Март
ден.
постапка
Поедноставена
3.000.000,00
отворена
Април
ден.
постапка
Поедноставена
3.000.000,00
отворена
Јуни
ден.
постапка
Набавки од
650.000,00
мала вредност ден.

Јуни

Поедноставена
3.867.340,00
отворена
Јуни
ден.
постапка
Поедноставена
4.227.460,00
отворена
Јуни
ден.
постапка
Поедноставена
22.000.000,00
отворена
Јули
ден.
постапка
Поедноставена
2.800.000,00
отворена
Јули
ден.
постапка
Поедноставена
13.610.635,00
отворена
Август
ден.
постапка
Поедноставена
28.558.700,00
отворена
Август
ден.
постапка
Поедноставена
2.308.830,00
отворена
Септември
ден.
постапка
Набавки од
819.335,00
мала вредност ден.

Септември

Набавки од
400.000,00
мала вредност ден.

Септември

Набавки од
460.000,00
мала вредност ден.

Септември

Предмет на договорот за јавна набавка
Илуминација на челичен мост на река
Брегалница, врска помеѓу бул. „Гоце
Делчев“ и бул. „Партизанска“ во oпштина
Штип

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

31000000-6
Работи
45000000-7

Изработка, транспорт и монтажа на метална
44000000-0
ограда во зелени јавни површини и пешачка
Работи
заштитна ограда во зони на училиштата во
45340000-2
oпштина Штип
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Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забелешки Оглас
вредност
старт

Набавки од
1.200.000,00
Ноември
мала вредност ден.
Се менува
називот на
предметот,
видот и
Поедноставена
проценетата
1.400.000,00
отворена
Ноември вредност на
ден.
постапка
набавката од
1.200.000,00
денари во
1.400.000,00
денари

