ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
За период:01-01-2011до30-06-2011
ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1)Податоци за договорниот орган
I.1.1)Назив на договорниот орган:Министерство за транспорт и врски
I.1.2)Адреса:ул. Даме Груев 6
I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000
I.1.4)Интернет адреса:www.mtc.gov.mk
I.1.5)Лице за контакт:Жарко КочовАдреса на е-пошта:zarko.kocov@mtc.gov.mkТелефон/Факс:00389 (2) 3 145 530/3 226 392
ДЕЛ II:ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1)Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Број на оглас

Склучен договор / добиени фактури
Вредност на
Вид
на
Предмет на
на
склучениот
Број на
за Број на добиени Име/назив
договорот за јавна договор
носителот
на
договор
/
договорот /
јавна
понуди
набавка
набавката
фактура со
фактурата
набавка
вклучен ДДВ
Набавка на сувенири
за потребите на
Министерството за
транспорт и врски за
период од 1 (една)
година

Датум на
договорот /
фактурата

Набавка на пакет
аудио опрема за
озвучување на сала за
одржување на прес
Стоки
конференции за
потребите на
Министерството за
транспорт и врски
Услуги за користење
на хотелско
Услуги
сместување и

1

„ЦСС“ ДОО - Скопје 76924 ден.

49-53/7

17.02.2011

3

Фламинго ДООЕЛ
Охрид „ХОТЕЛ
ДОНЧО“

49-95/1

25.02.2011

118000 ден.

угостителски услуги
за одржување на
„Работилница во
однос на
предложените
законски решенија од
областа на
Набавка на Услуга за
копирање на проекти
за потребите на
Министерството за Услуги
транспорт и врски за
период од 1 (една)
година
Набавка на услуга за
перење на алужбени
моторни возила на
Услуги
Министерството за
транспорт и врски за

1

Копи центар
„ТОНИ“ ДОО Скопје

4

„СТАРС НИКОЛА“ 177000 ден.
ДООЕЛ - Скопје

118000 ден.

49-99/8

24.03.2011

49-101/7

29.03.2011

период од 1 (една)
година
Набавка на резано и
саксиско цвеќе и
цветни аранжмани за
потребите на
Министерството за Стоки
транспорт и врски за
период од 1 (една)
година
Набавка на Услуга за
изработка на ревија
на проектна
Услуги
документација на
ниво на Идеен,

2

„ГАРДЕН ФЛОРА
МБ“ увоз-извол
ДООЕЛ - Скопје

236000 ден.

49-111/8

29.03.2011

1

„ХИДРО
ГРАДЕЖЕН
ИНЖЕНЕРИНГ“
ДОО - Скопје

236000 ден.

49-114/8

07.04.2011

Основен и Изведбен
проект за објект
Управна Зграда на
Министерств
Набавка на Услуга за
изработка на месечен
билтен за
реализирани
активности на
Министерството за
транспорт и врски
Набавка на Услуга за
вршење на
систематски преглед
на вработените од
Министерството за
транспорт и врски
Набавка на
софтверска програма
за потребите на
Капетанијата на
пристаништата Охрид
Набавка на
консултатнтски
услуги за
воспоставување на
документиран систем
за управување со
квалитет согласно
барањата на
меѓународниот
стандард ISO 90
Набавка на Услуги за
сервисирање и
одржување на
информатичка
опрема

Услуги

1

„РЕПУБЛИКА“
ДООЕЛ

337890 ден.

49-229/7

08.06.2011

Услуги

3

ПЗУ „МЕДИКА“ Скопје

354000 ден.

49-248/14

06.05.2011

Стоки

6

„ЕНТЕР“ ДОО Охрид

194250 ден.

49-266/11

04.05.2011

Услуги

3

„СИВ КОНСАЛТ“
ДОО - Скопје

341020 ден.

49-272/8

11.05.2011

3

„ДУНА
КОМПЈУТЕРИ“
ДОО - Скопје

295000 ден.

49-312/12

13.06.2011

Услуги

II.2)Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)
Склучен договор
Број на
оглас

Предмет на

Вид на

Број на

Име/назив на

Вредност на

Број на

Датум на

договорот за јавна
набавка
10/2011
11/2011

15/2011

17/2011

24/2011

договор за
добиени
јавна набавка понуди

Набавка на
канцелариски
Стоки
материјал
Набавка на Услуги за
испраќање на пратки Услуги
по брза пошта
Набавка и монтажа на
гуми за патнички
Стоки
моторни возила за
период од 1 (година).
Набавка на
шпедитерски услуги за Услуги
увоз на автобуси
Услуга за технички
преглед за
регистрација на
Услуги
патнички моторни
возила за период од 1
(една) година.

носителот на
набавката

склучениот
договорот /
договор / фактура фактурата
со вклучен ДДВ

договорот /
фактурата

8

„ТОЗ-МК“ ДООЕЛ 401200 ден.
Скопје

49-108/15

08.04.2011

1

„ДХЛ ЕКСПРЕС
МАКЕДОНИЈА“
ДООЕЛ - Скопје

401200 ден.

49-107/8

21.03.2011

6

„ТДА ТРЕЈД“ ДОО 413000 ден.
увоз-извоз Скопје

49-115/9

09.05.2011

5

„ШЕНКЕР“ ДООЕЛ 944000 ден.
Скопје

49-161/15

13.04.2011

3

„АВТО МОТО
СОЈУЗ НА
МАКЕДОНИЈА“
Скопје

49-265/8

06.05.2011

472000 ден.

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
Склучен договор / добиени фактури
Реден број

1

Предмет на
договорот за јавна Број на добиени
набавка (За
категорија на услуги понуди
17-27 од Уредбата)
Набавка на Услуга за
превод за потребите
на Министерството
за транспорт и врски 3
за период од 1 (една)
година
Категорија на
услуга: бр.27

II.4.1)Датум на првична објава на ЕСЈН: 05-07-2011

Име/назив на
носителот на
набавката

Вредност на
на
склучениот договор / Број
договорот
фактура со вклучен фактурата /
ДДВ

„ЕКСЕЛЕНС СКУЛ“ 354000 ден.
ДОО Скопје

49-247/7

Датум на
договорот /
фактурата

04.05.2011

