Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 6

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
Вид на
Предмет на договорот
договор Вид на Очекуван
ЗПЈН
Забелешки
Оглас
за јавна набавка
за јавна постапка старт
набавка
Набавка на гориво за
Набавки
Набавка на гориво за службени
службени возила на
09000000-3Стоки
од мала Април
возила.
општина Конче
вредност
Набавка на прехранбени
Набавка на прехранбени
Набавки
производи,безалкохолни и
производи,безалкохолни 15000000-8Стоки
од мала Мај
алкохолни пијалоци за
и алкохолни пијалоци
вредност
потребите на општина Конче
Набаавка на угостителски
Отворена
55000000-0Стоки
Јули
услуги
постапка
Набавка на прехранбени
Отворена
производи,безалкохолни 15000000-8Стоки
Август
постапка
и алкохолни пијалоци
Набавка на прехранбени
Набавки
производи,безалкохолни 15000000-8Стоки
од мала Септември
и алкохолни пијалоци
вредност
Набавки
Набавка на канцелариски
Набавка на канцелариски
30000000-9Стоки
од мала Декември материјал за потребите на
материјал
вредност
општина Конче
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Агенциски услуги –избор на
Агенција за привремени
вработувања, за период од една
годинa

75000000-6Услуги

Набавка на геодетски услуги

71000000-8Услуги

Стручен надзор на
инфраструктурни и други објекти 71000000-8Услуги
во општина Конче.

Набаавка на угостителски услуги 55000000-0Услуги

50000000-5Услуги

Набавка на геодетски услуги

65000000-3Услуги

Одржување на службени возила на
50000000-5Услуги
општина Конче
Набавка на геодетски услуги

Забелешки

Оглас

Набавка на
агенциски услуги
за привремени
вработувања .

Набавки од
Февруари Геодетски услуги
мала вредност
Одржување сервисирање на
Набавки од
Февруари службени возила
мала вредност
на општина
Конче
Набавки од
Мобилна
Февруари
мала вредност
телефонија
Стручен надзор
Набавки од
на
Јуни
мала вредност
инфраструктурни
и други објекти .
Набавка на
угостителски
Набавки од
Јуни
услуги за
мала вредност
потребите на
општина Конче
Одржување
Набавки од
службени возила
Јуни
мала вредност
на општина
Конче
Набавка на
Набавки од
геодетски услуги
Јуни
мала вредност
за потребите на
општина Конче
Отворена
Јуни
постапка
Отворена
Јули
постапка

64000000-6Услуги

Одржување на службени возила

Очекуван
старт

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Одржување на службени возила на
50000000-5Услуги
општина Конче

Набавка на мобилна телефонија

Вид на
постапка

71000000-8Услуги

Стручен надзор на
инфраструктурни и други објекти 71000000-8Услуги
во општина Конче.

Отворена
постапка

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

Очекуван
старт

Санација на полски патишта во
Набавки од
45000000-7Работи
Јануари
општина Конче
мала вредност
Обезбедување на
дополнителни количини за
Набавки од
45000000-7Работи
водоснабдување на село
Март
мала вредност
Габревци со дупчење на бунар
на локалитет Казан Дол

Забелешки
Порамнување и
насипување на полски
патишта во општина
Конче
Обезбедување на
дополнителни количини
за водоснабдување на
село Габревци со
дупчење на бунар на
локалитет Казан Дол

Оглас

Предмет на договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Набавка на градежни работи за
изградба на дел од улична
Поедноставена
45000000-7Работи отворена
канализација за фекални
Мај
отпадни води-крак 9,село
постапка
Дедино,општина Конче
Изградба на улица 3 во
с.Дедино

Забелешки
Набавка на градежни
работи за изградба на
дел од улична
канализација за фекални
отпадни води-крак 9,село
Дедино,општина Конче

Поедноставена
Јули
45000000-7Работи отворена
постапка

Изведување на градежни
работи на потпорен ѕид
Изведување на градежни
во село Дедино ,општина
Набавки од
работи на потпорен ѕид во село 45000000-7Работи
Септември Конче се планира заради
мала вредност
Дедино ,општина Конче
неопходна заштита на
улица 3 која исто така е
во фаза на изградба.
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