
Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

I.1.2) Адреса: Климент Охридски бб

I.1.3) Град и поштенски код: Битола 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јован Ангелевски , адреса на е-пошта: jovan.angelevski@agencija.gov.mk
телефон/факс: 072252442/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - 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

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Набавка на Електрична
енергија 09300000-2Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Јануари

Обезбедување со
електрична енергија на
Дирекцијата и сите
работни единици со
електрична енергија.

Набавка на
гориво,бензин ,дизел

09000000-3

09100000-0
Стоки Набавки од

мала вредност Јануари
Обезбедување со гориво
на возилата на АПРЗ

Набавка на автомобили 34100000-8Стоки Отворена
постапка Февруари Автомобили запотребите на АПРЗ

Набавка на канцелариски
материјали 30000000-9Стоки Набавки од

мала вредност Февруари
Постапка делива на
делови

Набавка на тонери 30000000-9Стоки Набавки од
мала вредност Февруари

Набавка на централна
платформа за собирање на
податоци во прецизното
земјоделство

48000000-8Стоки Отворена
постапка Март Групна набавка

Набавка на информатичка
опрема 30000000-9Стоки Набавки од

мала вредност Мај

Набавка на интегриран
софтвер за активности и
евиденција

48000000-8Стоки Набавки од
мала вредност Мај

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bbfb873a-b335-47e5-b870-cb4990a87762/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0b093345-2b33-4df3-b11d-c876223b12bd/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/97ca39a2-ec33-49f3-afde-3124f0e9acab/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/03c18818-ef57-4844-a8f1-93e3c588d64a/13


Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Набавка на систем за
евиденција на работно време 38700000-2Стоки

Набавки од
мала вредност Септември

Набавка на Масло за горење-
екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

09000000-3

09100000-0
Стоки Набавки од

мала вредност Октомври
Постапка делива на
делови

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН Вид на договор

за јавна набавка
Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на услуги за сертификација
за воведување на ИСО стандард

79900000-3

79000000-4
Услуги Набавки од

мала вредност Јануари

Набавка на услуги за мобилна
телефонија 64200000-8Услуги Набавки од

мала вредностМарт

Набавка на услуги за Технички
преглед за регистрација на возила 71600000-4Услуги Набавки од

мала вредностМарт

Набавка на услуги за осигурување на
недвижниот имот и опрема

66000000-0

66500000-5
Услуги Набавки од

мала вредностАприл

Набавка за интернет поврзување 72400000-4Услуги Набавки од
мала вредностАприл

Набавка на услуги за сервис на
возила со резерни делови

50000000-5

50100000-6
Услуги Набавки од

мала вредностМај

Набавка на печатарски услуги

79810000-5

79820000-8

79800000-2

Услуги Набавки од
мала вредностСептември

Набавка за објавување на огласи
22000000-0

22200000-2
Услуги Набавки од

мала вредностОктомври

Набавка на услуги за каско и основно
осигурување на возила

66500000-5

66000000-0
Услуги Набавки од

мала вредностНоември

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 Забелешки Оглас

Реконструкција на
градежни објекти 45000000-7Работи Поедноставена

отворена постапка Февруари
Постапка
делива на
делови
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https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d178ae6e-2b47-45a7-9f23-b4e56a591dee/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7975a0ce-7a87-4398-b360-a641108697b5/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cd873e8b-860f-42fa-a382-da3bc4f0fb8c/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/22ec8891-583c-4214-9259-4a2f17367ddd/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6dfe457a-1a6a-49e0-8981-193cda0bec9d/13

