
Досие на годишен план

За период 2023 - Верзија 1

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 набавкаВид на постапка
Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на телефони 32500000-8Стоки Набавки од мала
вредност

367.796,00
ден. Февруари

Набавка на информатичка и
друга опрема

32000000-3

30200000-1
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

1.760.169,00
ден. Февруари

Безалкохолни пијалоци и други
производи 15000000-8Стоки Набавки од мала

вредност
254.237,00
ден. Февруари

Набавка на опрема за греење и
климатизација 42510000-4Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

1.237.288,00
ден. Февруари

Набавка на канцелариска
опрема

30100000-0

30191000-4

30000000-9

Стоки Набавки од мала
вредност

524.194,00
ден. Март

Набавка на репрезентативни
материјали

37800000-6

22000000-0
Стоки Набавки од мала

вредност
72.033,00
ден. Март

Набавка на канцелариски
материјали 30192000-1Стоки Набавки од мала

вредност
254.237,00
ден. Март

Набавка на софтверски
лиценци 48218000-9Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

1.463.679,00
ден. Мај

Набавка на гориво 09100000-0Стоки Набавки од мала
вредност

423.728,00
ден. Јуни
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https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41b0cd86-2afc-4853-ae65-853d2eab6220/13


Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН Вид на договор

за јавна набавкаВид на постапка
Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на RACК кабинети 30000000-9Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

630.508,00
ден. Јули

Набавка на тонери 30100000-0Стоки Набавки од мала
вредност

127.118,00
ден. Јули

Набавка на серверски единици
48820000-2

48822000-6
Стоки Отворена

постапка
4.203.389,00
ден. Јули

Набавка на ситна
информатичка опрема, мерна
опрема и алат

30197000-6Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

1.050.847,00
ден. Ноември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН

Вид на
договор за

јавна набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на телекомуникациски услуги 64200000-8Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

1.355.932,00
ден. Февруари

Набавка на услуги за перење на
моторни возила 98310000-9Услуги Набавки од

мала вредност
84.745,00
ден. Февруари

Набавка на услуги за резервација на
авионски билети

63510000-7

63512000-1
Услуги Набавки од

мала вредност
400.000,00
ден. Февруари

Услуги за одржување на софтвер за
сметководствено-финансиско
работење

48440000-4Услуги Набавки од
мала вредност

84.745,00
ден. Февруари

Услуги за одржување на софтвер за
човечки ресурси 48450000-7Услуги Набавки од

мала вредност
84.745,00
ден. Февруари

Набавка на хотелски услуги за
одржување на семинари и сместување
во земјата

80522000-9Услуги Набавки од
мала вредност

400.000,00
ден. Февруари

Набавка на услуги за печатење 79810000-5Услуги Набавки од
мала вредност

200.000,00
ден. Февруари

Набавка на услуги за обуки 80500000-9Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

3.177.966,00
ден. Март

Набавка на услуги за тековно
одржување на опремата за греење и
климатизација

50000000-5Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

547.458,00
ден. Април

Набавка на услуги за тековно
одржување на електрични инсталации
и основни средства

50000000-5Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

547.458,00
ден. Април

Набавка на услуги за објавување
огласи во дневни весници 22000000-0Услуги Набавки од

мала вредност
169.491,00
ден. Мај

Набавка на услуги за одржување на
информатичка и друга опрема 50312610-4Услуги Набавки од

мала вредност
525.423,00
ден. Јуни

Набавка на услуги за осигурување 66500000-5Услуги Набавки од
мала вредност

256.779,00
ден. Јули

Набавка на услуги за одржување на IP
телефонска централа 50334120-2Услуги Набавки од

мала вредност
315.254,00
ден. Декември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
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Не се пронајдени соодветни записи
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