Досие на годишен план
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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

Набавка на прехранбени
продукти

55000000-0Стоки

Набавка на угостителски
услуги

55000000-0Стоки

Набавка на гориво за службени
09000000-3Стоки
возила на општина Конче

Набавка на трафостаница за
пумпна станица за.
с.Габревци,општина Конче

09000000-3Стоки

Изработка на урбанистички
план вон населено
место(Индустриска
зона)Ракитец,општина Конче

71000000-8Стоки

Набавка на огревно дрво

09000000-3Стоки

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Забелешки

Набавка на
Набавки од
230.000,00
Февруари прехранбени
мала вредност ден.
продукти
Набавки од
350.000,00
Набавка на
Февруари
мала вредност ден.
угостителски услуги
Набавка на гориво за
Набавки од
381.350,00
службени возила на
Февруари
мала вредност ден.
општина Конче за
2022 година
Набавка на
трафостаница за
Набавки од
420.000,00
Април
пумпна станица за.
мала вредност ден.
с.Габревци,општина
Конче
Изработка на
урбанистички план
Поедноставена
1.000.000,00
вон населено
отворена
Јуни
ден.
место(Индустриска
постапка
зона)Ракитец,општина
Конче
Набавка на огревно
Набавки од
214.000,00
Јули
дрво за потребите на
мала вредност ден.
општина Конче

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Оглас

Предмет на договорот за
јавна набавка
Изработка на проектна
документација

Вид на
договор за
јавна
набавка

ЗПЈН

71000000-8Услуги

Агенциски услуги за
75000000-6Услуги
привремени вработувања
Набавка на мобилна
телефонија

32000000-3Услуги
65000000-3

Геодетски услуги

Услуги
71000000-8

Одржување на службени
возила за потребите на
50000000-5Услуги
општина Конче
Стручен надзор на
инфраструктурни и други 71000000-8Услуги
објекти

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Забелешки

Оглас

Поедноставена
2.550.000,00
отворена
Јануари
ден.
постапка
Поедноставена
2.542.380,00
отворена
Февруари
ден.
постапка
Набавка на
Поедноставена
735.000,00
мобилна
отворена
Февруари
ден.
телефонија
постапка
2022-2023
Поедноставена
Геодетски услуги
840.000,00
отворена
Февруари за потребите на
ден.
постапка
општина Конче
Одржување на
Набавки од
200.000,00
службени возила за
Март
мала вредност ден.
потребите на
општина Конче
Стручен надзор на
Набавки од
627.120,00
инфраструктурни и
Април
мала вредност ден.
други објекти за
2022 год.

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 Очекуван
вредност
старт

Забелешки

Реконструкција на дом на
Набавки од
350.000,00
културата во с.Ракитец , општина 45000000-7Работи
Јануари
мала вредност ден.
Конче
Поставување на
сообраќана
сигнализација на
локални патишта
во општина Конче
Уредување на
јавни површини Уредување на јавни површини Поедноставена
5.075.000,00
тротоари ,
45000000-7Работи отворена
тротоари , пешачки патеки ,
Февруари
ден.
пешачки патеки ,
паркови идр.
постапка
паркови идр. во
општина Конче
Реконструкција на
резервоар,изградба
Реконструкција на
на пумпна
резервоар,изградба на пумпна
Поедноставена
1.989.830,00
станица,водомерна
45000000-7Работи отворена
станица,водомерна шахта и
Март
ден.
шахта и електрика
електрика на систем за
постапка
на систем за
водоснабдување за с.Габревци
водоснабдување за
с.Габревци
Изградба на
Поедноставена
Изградба на инфраструктура до
848.000,00
инфраструктура до
45000000-7Работи отворена
Март
пристап до земјоделско земјиште
ден.
пристап до
постапка
земјоделско
Поставување на сообраќана
Набавки од
339.000,00
сигнализација на локални патишта 44000000-0Работи
Јануари
мала вредност ден.
во општина Конче

Оглас

Предмет на договорот за јавна
набавка

Изградба на улици 1,2,3 и 4 во
с.Конче , општина Конче

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
вредност
старт

Поедноставена
3.907.052,00
Април
45000000-7Работи отворена
ден.
постапка
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Забелешки
земјиште во
општина Конче
Изградба на улици
1,2,3 и 4 во
с.Конче , општина
Конче

Оглас

