ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период 01.07.2018 до 31.12.2018

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен музичко-балетски училишен центар Илија Николовски-Луј - Скопје
I.1.2) Адреса: Црвена Скопска Општина бр.4
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Соња Симовска Адреса на е-пошта: dmbuc.ssimovska@gmail.com Телефон/Факс: 3115527/

ДЕЛ II: ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Број
на
оглас

09/2018

Предмет на договорот за јавна набавка

Набавка на услуги од фиксна телефонија и интернет
пристап

Вид на
Проценета договор
вредност за јавна
набавка
300.000,00
Услуги
ден.

осигурување на имот ( пожар на градежен објект, опрема,
мебел, музички инструменти, компјутерска опрема ) и
150.000,00
11/2018
Услуги
кршење на стакло од прв ризик без франшиза, за период од ден.
една година

12/2018

набавка на резервни денови, ситен инвентар, водовод и
канализација

13/2018реновирање на машки тоалет во подрум - балет

14/2018

набавка на стоки - средства за чистење и потрошен
санитарен материјал

15/2018Набавка на прибор за одржување на хигиена

300.000,00
Стоки
ден.

300.000,00
Работи
ден.

100.000,00
Стоки
ден.

200.000,00
Стоки
ден.

Склучен договор / добиени фактури
Вредност
Број на
на
Аукција/Конечна Назив на носителот
Број на Датум на Да
добиени
склучениот
цена
на набавката
договорот договорот о
понуди
договор со
ДДВ
Друштво за
комуникациски услуги 300.000,00
2
03-676/17 29.10.2018 06.
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ
ден.
Скопје
Друштво за
осигурување НОВА 19.095,00
4
е-Аукција
03-727/20 22.11.2018 22.
ОСИГУРУВАЊЕ АД ден.
Скопје
Друштво за трговија и
услуги ВЕЃО
112.383,20
4
е-Аукција
КОМЕРЦ експорт03-748/20 27.11.2018 28.
ден.
импорт Новица и
Добре ДОО Скопје
Друштво за трговија и
156.520,00
10
е-Аукција
услуги ДЕМ ДИЗАЈН
03-809/26 18.12.2018 18.
ден.
ДООЕЛ Скопје
Друштво за
произодство, трговија
54.501,00
4
е-Аукција
и услуги С.КОМ
03-835/20 26.12.2018 26.
ден.
ДООЕЛ експортимпорт Скопје
Друштво за
157.237,00
2
е-Аукција
производство,трговија
03-836/18 28.12.2018 28.
ден.
и услуги РИКИ-

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка

Вид на
Проценета договор
вредност за јавна
набавка

Склучен договор / добиени фактури
Вредност
Број на
на
Аукција/Конечна Назив на носителот
Број на Датум на Да
добиени
склучениот
цена
на набавката
договорот договорот о
понуди
договор со
ДДВ
ЈУНИОР ДООЕЛ
увоз-извоз Кочани

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

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка

Вид на
Проценета договор
вредност за јавна
набавка

Меѓуградски превоз на ученици од прва, втора, трета и
четврта година задолжително средно образование на 900.000,00
10/2018
Услуги
релација Куманово/с.Черкезе-Скопје-Куманово/с.
ден.
Черкезе

Склучен договор
Вредност
Број на
на
Аукција/Конечна Назив на носителот на
Број на Датум на Дату
добиени
склучениот
цена
набавката
договорот договорот обј
понуди
договор со
ДДВ
Друштво за превоз на
патници и трговија
924.210,00
1
Конечна цена
ШТУЗ-ПАТНИЧКИ
03-703/17 15.11.2018 15.11
ден.
ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово

II.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за јавните набавки

Реден
број

Предмет на договорот за јавна набавка (За
категорија на услуги 17-27 од Уредбата)

Број на
добиени
понуди

Не се пронајдени соодветни записи
II.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН 06.11.2018
II.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено) 28.12.2018

Склучен договор / добиени фактури
Вредност на
Назив на носителот
Број на Датум на Датум на Склучени
склучениот договор со
на набавката
договорот договорот објава договори
ДДВ

