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ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУНП Галичица

I.1.2) Адреса: Галичица бб

I.1.3) Град и поштенски код: Охрид 6000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Сања Рилкоска , адреса на е-пошта: sanja@galicica.org.mk телефон/факс: 046261473/

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 - Животна средина

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 ЗабелешкиОглас

Општи потрошни материјали
за потребите на ЈУНПГ 15000000-8Стоки Набавки од мала

вредност Јануари

Канцелариски материјали и
тонери 30000000-9Стоки Набавки од мала

вредност Јануари

Набавка на електрична
енергија 09000000-3Стоки Поедноставена

отворена постапка Јануари

Гориво 09000000-3Стоки Поедноставена
отворена постапка Февруари

Набавка на алати и материјали 44000000-0Стоки Набавки од мала
вредност Март

Набавка на храна за европски
елен 03000000-1Стоки Набавки од мала

вредност Јули

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

Агенциско туристичко угостителски услуги 55000000-0Услуги Посебни
услуги Јануари

Ангажирање агенција за привремени
вработувања 75000000-6Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Јануари

Одржување на возила 50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Февруари
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Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН
Вид на

договор за
јавна набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Консултантски услуги потребни за
подготовка на Посебен план за заштита и
одгледување на шумите

73000000-2Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Печатарски ускуги 79000000-4Услуги Ограничена
постапка Март

Услуги за обезбедување на објекти 79000000-4Услуги Набавки од
мала вредност Март

Фиксна телефонија и интернет за период од
две години 64000000-6Услуги Набавки од

мала вредност Октомври

Услуги за осигурување 66000000-0Услуги Набавки од
мала вредност Ноември

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 ЗабелешкиОглас

Не се пронајдени соодветни записи

Датум на првична објава на ЕСЈН 10.01.2022

Датум на објава на верзија 10.01.2022 14:35

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/128684a9-a7c8-4523-88be-6115868c9169/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/411a9364-af12-4467-a447-1330316d8bce/13

