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ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за стоковни резерви

I.1.2) Адреса: Ул. Орце Николов бр.71

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Тони Кантурски , адреса на е-пошта: toni.kanturski@asr.gov.mk телефон/факс: 3116249/

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

Набавка на виљушкари 42000000-6Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

1.694.915,00
ден. Јануари

Поправка и одржување на
инсталации и опрема во објекти 50000000-5Стоки Набавки од мала

вредност
520.000,00
ден. Јануари

Набавка на електрична енергија 09310000-5Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

1.200.000,00
ден. Јануари

Набавка на информатичка и
видео опрема 30000000-9Стоки Набавки од мала

вредност
280.000,00
ден. Февруари

Набавка на нафтени деривати за
службени возила

09134200-9

09132100-4
Стоки Набавки од мала

вредност
255.000,00
ден. Март

Набавка на Прехранбени стоки,
пијалоци и средства за хигиена

33700000-7

15800000-6
Стоки Набавки од мала

вредност
75.000,00
ден. Март

Набавка на софтвер со
инсталација 72000000-5Стоки Набавки од мала

вредност
200.000,00
ден. Март

Набавка на канцелариски и
други материјали и тонери 30192000-1Стоки Набавки од мала

вредност
59.300,00
ден. Април

Набавка на опрема за симултан
превод 72000000-5Стоки Набавки од мала

вредност
85.000,00
ден. Мај

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

Транспорт на стоки од стоковните резерви на
територија на Република Северна
Македонија

60100000-9

60180000-3
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

1.000.000,00
ден. Јануари

Услуга за искладиштување на нафтени
деривати од стоковните резерви од складови
и утовар во автоцистерни

76200000-5Услуги Набавки од
мала вредност

515.000,00
ден. Јануари

Одржување и баждарење (верификација) на
резервоари

90913000-0

50514200-3
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

4.300.000,00
ден. Февруари

Изработка, инсталација и одржување на WEB
страна

48000000-8

72000000-5
Услуги Набавки од

мала вредност
100.000,00
ден. Март

Одржување на софтвер 72267000-4Услуги Набавки од
мала вредност

152.500,00
ден. Март

Сервисирање и одржување на ПП апарати,
опрема и системи 50413200-5Услуги Набавки од

мала вредност
150.000,00
ден. Април

Осигурување на имот и стоки 66510000-8Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

2.500.000,00
ден. Мај

Поправка и сервисирање на моторни возила
(вклучувајќи резервни делови и гуми и
лимарофарбарски услуги)

50112000-3Услуги Набавки од
мала вредност

255.000,00
ден. Јуни

ДДД заштита 90000000-7Услуги Набавки од
мала вредност

150.000,00
ден. Август

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

Реконструкција на
деловни објекти 45000000-7Работи Поедноставена

отворена постапка
3.000.000,00
ден. Јануари
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