
Досие на годишен план

За период 2019 - Верзија 5

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Конче

I.1.2) Адреса: Конче

I.1.3) Град и поштенски код: Конче 2424

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Тинка Ангелова , адреса на е-пошта: opstina.konce@mt.net.mk телефон/факс:
032630325/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - 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

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на гориво за потребите на општина
Конче 09000000-3Стоки

Барање за
прибирање
понуди

Март

Набавка на прехранбени
производи,безалкохолни и алкохолни
пијалоци и средства за хигиена

15000000-8Стоки
Набавки од
мала
вредност

Мај

Набавка на канцелариски материјал и
тонери за потребите на општина Конче 30000000-9Стоки

Набавки од
мала
вредност

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

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Агенциски услуги-
избор на агенција за
привремени
вработувања

75000000-6Услуги Отворена
постапка Февруари

Геодетски услуги за
потребите на
општина Конче

71000000-8Услуги
Барање за
прибирање
понуди

Февруари

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79c82d6d-b2bc-4af2-8dc5-911124286355/5
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5c90b330-4c35-42a3-8add-6e6da2809e2d/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bb582439-5716-4bd1-a0a3-7148cbd4e1da/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c0ae609c-7c7e-40f2-81ed-f057cea6720a/1
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6632c316-b904-42b4-9346-acb843706a64/5


Предмет на
договорот за јавна

набавка
ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Угостителски услуги 55000000-0Услуги
Набавки
од мала
вредност

Јуни

Стручен надзор 71000000-8Услуги
Набавки
од мала
вредност

Јули

Авто лимарски, Авто
лакерски услуги 50000000-5Услуги

Набавки
од мала
вредност

Ноември

Вршење на авто лимарски и авто
лакерски услуги на Товарно комбе
ФОРД Траназит 190L, 2.5TD
Патнички Автомобил Опел Астра 1.7

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

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Чистење и одржување на полски
патишта 45000000-7Работи

Барање за
прибирање
понуди

Февруари

Изградба на улица 1 во
с.Ракитец,дел од улица 16 и улица
11 во с.Конче и ,улици 22, 2 и 34 во
с.Дедино во општина Конче

45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Јули

Изградба на улица 1, 2 и 3 во
с.Горни Липовиќ и улица 27 и
улица 12 во с.Дедино

45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Август

Изградба на локален пат с.Лубница-
с.Скоруша 45000000-7Работи

Поедноставена
отворена
постапка

Август

Инфраструктура за пристап до
земјоделско земјиште 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност Ноември

Инфраструктура за
пристап до
земјоделско
земјиште,
обезбедување
пристапен пат до
земјоделско
земјиште

Датум на првична објава на ЕСЈН 31.01.2019

Датум на објава на верзија 01.11.2019 11:07

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4dde64a-352e-4913-9345-d2ea386498c2/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b5a261e-cf6a-4fda-b8cb-d36427d5e16c/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a0166dce-6808-4c70-a3ae-dbdb8c1eb99a/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b2e9d0d5-5ee6-4291-a05f-9cbc80b2e190/5
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/178c3b5d-148d-4fcc-a039-66e05ae6a11a/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ccd6d620-dde2-425e-85d4-96d7a635f389/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/175520ee-3b56-4bfc-8385-40c602d1d922/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56f6ddd7-2563-4dab-9f3b-3db392a4b033/13

