
Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 2

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Оперативно-техничка агенција Скопје

I.1.2) Адреса: ул. Орце Николов бр. 48

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Борче Размоски , адреса на е-пошта: borce.razmoski@ota.mk телефон/факс:
+38971399509/

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

Вид на договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Канцелариски материјали 30100000-0Стоки Набавки од мала
вредност

400.000,00
ден. Јануари

Набавка на сефови и
метални ормари

44421300-0

39141300-5
Стоки Набавки од мала

вредност
300.000,00
ден. Јануари

Безалкохолни пијалоци за
потребите на ОТА 15000000-8Стоки Набавки од мала

вредност
200.000,00
ден. Јануари

Набавка на авиобилети
63510000-7

63512000-1
Стоки Набавки од мала

вредност
300.000,00
ден. Февруари

Набавка на тонери 30100000-0Стоки Набавки од мала
вредност

200.000,00
ден. Февруари

Набавка на лиценци (office и
endpoint) 48218000-9Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

700.000,00
ден. Февруари

Информатичка опрема 30200000-1Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

600.000,00
ден. Март

Набавка на гориво за
потребите на ОТА 09100000-0Стоки Набавки од мала

вредност
400.000,00
ден. Јули

Набавка на системи за
климатизација за потребите
на ОТА

39717200-3Стоки Набавки од мала
вредност

150.000,00
ден. Август

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fe79ae79-a294-4ed4-bc81-470f10f9bace/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79bf7448-03ec-4845-9d0f-13b89b2df379/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f146782-01cc-46bd-9cce-0e35c87a333e/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8e5a71b9-4fd8-4bd0-9141-c267dd1d7000/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/251e78c5-a2b8-45d8-824a-2c65b92b92fd/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8e61dbd0-aeea-4539-a6ba-ca8cf10fb7bf/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b9ea5b9a-526c-4fbf-a87c-370129948d02/13


Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН

Вид на договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Услуги од авторска
агенција 79900000-3Услуги Набавки од мала

вредност
200.000,00
ден. Февруари

Услуги за тековно
одржување на просториите
во ОТА

50000000-5Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

1.000.000,00
ден. Февруари

Поштенски услуги 64000000-6Услуги Набавки од мала
вредност

50.000,00
ден. Март

Услуги од осигурување 66500000-5Услуги Набавки од мала
вредност

300.000,00
ден. Јуни

Перење на моторни возила 98310000-9Услуги Набавки од мала
вредност

120.000,00
ден. Октомври

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас
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