Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Дојран
I.1.2) Адреса: Кеј 5-ти Ноември бр.1
I.1.3) Град и поштенски код: Стар Дојран 1487
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Општина Дојран , адреса на е-пошта: andrej@dojran-info.com телефон/факс: 034225278/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - 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

Електрична енергија

Вид на
договор за
јавна
набавка

09310000-5Стоки
15000000-8

Прехрамбени продукти, пијалоци и хигиенски средства

Стоки
90900000-6
50232100-1

Изградба на нови линии за улично осветлување,
набавка и монтажа на материјали за одржување на
Стоки
34928000-8
уличното осветлување
Набавка и монтажа на потопна пумпа во постоечки
бунар, за систем за наводнување на зелена рекреативна 43323000-3Стоки
зона градски парк Стар Дојран - втора фаза
Набавка на опрема за греење и климатизација

45331000-6Стоки

Канцелариски материјали и тонери

30192000-1Стоки

Вид на
постапка
Отворена
постапка

Очекуван
ЗабелешкиОглас
старт
Јануари

Набавки од
Јануари
мала вредност
Поедноставена
отворена
Февруари
постапка
Набавки од
Февруари
мала вредност
Набавки од
Март
мала вредност
Набавки од
Март
мала вредност

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

Избор на приватна агенција за вработување

ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна набавка

79631000-6Услуги

Вид на
постапка

Очекуван
ЗабелешкиОглас
старт

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Предмет на договорот за јавна набавка
Изработка на урбанистички планови

ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна набавка

71200000-0Услуги

Изработка на Основни проекти (улици, патишта
итн.), инфраструктурни проекти, геодетски
71200000-0Услуги
елаборати итн.
Вршење на стручен надзор над изградба на
71520000-9Услуги
градби на територијата на Општина Дојран
Одржување на паркови и зеленило

77313000-7Услуги

Мобилна телефонија

64212000-5Услуги

Заловување и стручен третман на кучиња
скитници и нерегистрирани кучиња на
подрачјето на општина Дојран

98380000-0Услуги

Вид на
постапка

Очекуван
ЗабелешкиОглас
старт

Набавки од
Јануари
мала вредност
Поедноставена
отворена
Јануари
постапка
Набавки од
Февруари
мала вредност
Поедноставена
отворена
Март
постапка
Набавки од
Март
мала вредност
Набавки од
Април
мала вредност

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

Вид на договор
Очекуван
Вид на постапка
ЗабелешкиОглас
за јавна набавка
старт
Поедноставена
Реконструкција на општинска зграда 45453000-7Работи
Февруари
отворена постапка
Изградба, санација и одржување на
Поедноставена
45000000-7Работи
Февруари
локални патишта, улици и тротоари
отворена постапка
Поедноставена
Уредување на пазар во Нов Дојран
45100000-8Работи
Март
отворена постапка
Реконструкција на сала за помен во
Набавки од мала
45453000-7Работи
Март
Нов Дојран
вредност
Внатрешно уредување на културен дом
Поедноставена
45453000-7Работи
Март
- Нов Дојран
отворена постапка
Рехабилитација на спортско игралиште
Набавки од мала
45453000-7Работи
Април
и соблекувални во Фурка
вредност
ЗПЈН
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