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ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ АцоШопов-Скопје

I.1.2) Адреса: Радишанска бб

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Анита Ангелова , адреса на е-пошта: anitaangelova8@gmail.com телефон/факс:
072/267-581/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од
Законот - Образование

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 Забелешки Оглас

Набавка
среддства за
хигиена

24000000-4

CA63-9
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

200.000,00
ден. Април

Групна набавка за
основните училипта
на територија на
општина Бутел

Израаботка биста
пред училишната
зграда

CA63-9

43000000-3
Стоки Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Април

Набавка на
канцедлариски
материјали

CA63-9

30000000-9
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

80.000,00
ден. Мај

Групна набавка за
основните училишта
на територија на
општина Бутел

Обезбедување
топол оброк и
ужинка

55500000-5

CA63-9
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

2.000.000,00
ден. Август

Набавка на
екстра лесно
масло за горење

09000000-3

CA63-9
Стоки Отворена

постапка
4.800.000,00
ден. Декември

Групна набавка за
основните училишта
на територија на
општина Бутел

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

Санитарни прегледи за
вработените

LA32-6

85000000-9
Услуги Набавки од

мала вредност
60.000,00
ден. Февруари

Изработка проект за
доградба на училиштето

IA23-5

77000000-0
Услуги Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Март

Услуги од авторска
агенција

DA15-6

66000000-0
Услуги Набавки од

мала вредност
600.000,00
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

Не се пронајдени соодветни записи
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