
Министерство ш  Фит/ (ии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12 
1000 Скопје, Република Македонија 

Електронски систем Телефон: 02,'3255-689
Биро за јавни набавки ИНр:/Лзјп.доу.тк

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период:01-01-2016до30-06-2016 
ДЕЛ ЕДОГОВОРЕН ОРГАН
1.1) Податоци за договорниот орган
1.1.1) Назив на договорниот орган:Државен музичко-балетски училишен центар Илија Николовски-Луј - Скопје
1.1.2) Адреса:Црвена Скопска Општина бр.4
1.1.3) Град и поштенски код:Скопје 1000
1.1.4) Интернет адреса:\т>у.с1т1)ис.е(1и.тк
1.1.5) Лице за контакт:Соња СимовскаАдреса на е-пошта:0т0ис.ѕѕ1тоуѕка@§таЈ1.сотТелефон/Факс:3115527/3119-004 
ДЕЛ П ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Н.1)Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Склучен договор / добиени фактури

Број на 
оглас

Предмет на 
договорот за 
јавна набавка

Вид на 
договор за 
јавна 
набавка

Број на
добиени
понуди

Име/назив на носителот на 
набавката

Вредност на 
еклучеииот 
договор / 
фактура со 
вклучен ДДВ

Број на 
договорот/ 
фактурата

, ■ - - 
Датум на 
договорот / 
фактурата

01/2016
Санитарен преглед 
на наставен кадар Услуги 1

Јавна здравствена установа 
ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ- 
Скопје

132160 ден. 05-119/25 29.02.2016

02/2016
набавка на тонери

Стоки 4
Друштво за производство 
трговија и услуги КОПИЕР 
ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

39412 ден. 05-164/31 11.04.2016

03/2016
резервни делови, 
ситен инвентар, 
водовод и 
канализација

Стоки 2
Друштво за произодство,трговија 
и услуги С.КОМ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје

188800 ден. 05-120/30 11.04.2016

04/2016 јавна набавка на Работи 2 136290 ден. 05-284/19 09.05.2016

0 “ИЛИЈА ИИКОЛОВС
6, „  ОбгМ:

С К б П Ј Е

ЛУЈ“

год.



работи - ггромена на 
дотраени дрвени 
врати

----------------

( ј Производно трговско друштво 
ДРВО-ПРОМ ДООЕЛ 
с.Мородвис Зрновци

ѓ  )

06/2016
набавка и монтажа 
на опрема за видео 
надзор Стоки 2

Друштво за трговија и услуги 
ВИЗАРД СИСТЕМИ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје

194700 ден. 05-308/30 16.06.2016

П.2)Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)
. |

а.- Предмет на 
договорот за 
јавна набавка

05/2016

Репарирање на гранд 
концертен клавир

—

договор за
јавна
набавка

Стоки

Број на
добиени
понуди

_______ Склучен д»

Име/назив на носителот 
на набавката

Друштво за трговија и 
услуги КРАФТИНГ 
ГРУП ДОО експорт- 
импорт Скопје

Вредност на 
склучениот 
договор/ фа 
со вклучен

1450220 ден

П.З)Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за 
јавните набавки

* а « * 8

Предмет на 
договорот за јавна 
набавка (За 
категори ја на уелуги 
17-27 од Уредбата)

18

ме/назив на 
носителот на 
набавката

П.4.1)Датум на првична објава на ЕСЈН:01-07-2016 
П.4.2)Датум на повторно објавување (доколку е извршено):


