Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ Јане Сандански - Струмица
I.1.2) Адреса: Моша Пијаде, 2
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Невенка Стојанова , адреса на е-пошта: janesandanski.sr@gmail.com телефон/факс:
323-151/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од
Законот - Образование

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки
Предмет на договорот за
јавна набавка

Вид на договор
Вид на
за јавна набавка постапка
Набавки од
Набавка на ситен инвентар и
31000000-6Стоки
мала
алат за тишлерска работилница
вредност
Набавки од
Набавка на канцелариски
30000000-9Стоки
мала
материјали
вредност
Набавки од
Набавка на средства за хигиена 24000000-4Стоки
мала
вредност
ЗПЈН

Проценета Очекуван
ЗабелешкиОглас
вредност старт
130.000,00
Ноември
ден.
100.000,00
Декември
ден.
80.000,00
Декември
ден.

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Предмет на договорот за
јавна набавка

Вид на договор
Проценета Очекуван
Вид на постапка
ЗабелешкиОглас
за јавна набавка
вредност
старт
Набавки од мала 420.000,00
Одржување на компјутери 30000000-9Услуги
Јуни
вредност
ден.
Поедноставена
Набавка на електрична
826.000,00
31000000-6Услуги
отворена
Јуни
енергија
ден.
постапка
Белење на простории во
Набавки од мала 400.000,00
90000000-7Услуги
Јуни
училиштето
вредност
ден.
Годишно одржување на
Набавки од мала 400.000,00
фотокопир апарати и
30000000-9Услуги
Јули
вредност
ден.
тонери
ЗПЈН

Предмет на договорот за
јавна набавка

Вид на договор
Проценета Очекуван
Вид на постапка
ЗабелешкиОглас
за јавна набавка
вредност
старт
Набавки од мала 676.000,00
Физичко обезбедување
66000000-0Услуги
Август
вредност
ден.
Набавки од мала 150.000,00
Книговодствени услуги
79000000-4Услуги
Септември
вредност
ден.
Поедноставена
Ангажирање Агенција за
1.680.000,00
отворена
Септември
66000000-0Услуги
привремени вработувања
ден.
постапка
Систематски прегледи на
Набавки од мала 96.000,00
Септември
85000000-9Услуги
вработени
вредност
ден.
ЗПЈН

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
Предмет на договорот за
Вид на договор за
ЗПЈН
јавна набавка
јавна набавка
Не се пронајдени соодветни записи
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Вид на
постапка

Проценета Очекуван
ЗабелешкиОглас
вредност
старт

