Календар за планирани јавни набавки по ДО во ЕЛС - Втор Квартал (април јуни)
Прехрамбени производи
бр

Предмет на договор

1
2
3
4

набавка на прехрамбени
производи и средства за
хигиена (за тековно
одржување на општинската
зграда и ТППЕ и лична
хигиена на пожарникарите)
млеко и млечни производи
јунешко месо (свежо)
леб и бели пецива

5 набавка на бели пецива
6 набавка на јогурт
7 хотелски услуги
бели пецива за исхрана на
8 ученици
Обезбедување на исхрана
за корисници згрижени во
Дневен центар за лица со
ментална и телесна
9 попреченост Виница

Договорен орган

општина Штип
ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип
ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип
ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип
ООУ “Димитар Влахов“
Штип
ООУ “Димитар Влахов“
Штип
Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип
ООУ „Св. Климент
Охридски“ Делчево

ЈУ Центар за социјална
работа Виница

Вредност на
договор без
ДДВ

Вид на постапка

Планиран
период

860,000
760,000
950,000

барање за прибирање
на понуди
отворена постапка
отворена постапка
отворена постапка

јуни
2013
2013
2013

мала набавка

2013

мала набавка

2013

отворена постапка

2013

220,000

барање за прибирање
на понуди со
објавување оглас
2013

120.000

Со барање за
прибирање на понуди,
со објавување на
оглас на ЕСЈН
Април

Набавка на прехрамбени
10 продукти и пијалоци
Набавка на безалкохолни
пијалоци и прехрамбени
11 производи
12 Крпи и марамчиња

ОУ Славчо Стојменски
Виница

ЈЗУ Општа болница
Струмица
ЈПКД Комуналец
Струмица

Набавка на прехрамбени
13 производи, кафе и пијалоци ЈКП Дервен Велес
Набавка на услуги за
спроведување на Хасап
ЈКП Дервен Велес
14 систем
ЈЗУ Општа болница
15 Млеко и млечни производи Велес
ЈЗУ Општа болница
Велес
16 Месо јунешко
ЈЗУ Општа болница
Кавадарци
17 Храна за болни
Новогодишни пакетчиња за
децата од основните
училишта до 10год. Возраст,
детска градинка и децата со
посебни потреби на
територијата на Општина
Општина Свети Николе
18 Св. Николе

40.000

Прибирање на понуди
во хартиена форма
завршува со е-аукција Април

120.000

Барање за прибирање
на понуди со
објавување на оглас
на ЕСЈН
2013

150.000

Со објавување

300 000

Прибирање понуди со
објавување на оглас
2013

200 000

Прибирање понуди со
објавување на оглас
2013

699 620

Со објавување оглас

април

850 000

Со објавување оглас

мај

3 300 000

Отворена постапка

2013

130.000

Барање за прибирање
на понуди без
објавување на оглас
мај

Мај

набавка на жетони за
самопродавачка машина за
топли напитоци (со
поставување на истата во
општина Кочани
19 општина Кочани)
Набавка на безалкохолни
пијалоци, кондиторски
производи и други стоки за
потребите на општина
Општина Струмица
20 Струмица

135,593

барање за прибирање
на понуди
јуни

300 000

Барање со прибирање
понуди
2013

