ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
За период:01-01-2015до30-06-2015
ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1)Податоци за договорниот орган
I.1.1)Назив на договорниот орган:Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката - Скопје
I.1.2)Адреса:ул.„Орце Николов“ бр.138 Скопје
I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000
I.1.4)Интернет адреса:www.adsdp.mk
I.1.5)Лице за контакт:Лидија МицеваАдреса на е-пошта:lidija.miceva@adsdp.mkТелефон/Факс:02633-813
ДЕЛ II:ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1)Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)
Склучен договор / добиени фактури
Број Предмет на
на
договорот за
оглас јавна набавка

Вид на Број на
договор добиени Име/назив на носителот на набавката
за јавна понуди
набавка

Ревизија на
проектната
1документација за
15/201 сите фази за објект Услуги
ГП 4.40
4
Букурешка бб во
Скопје
Изработка на
116/201 основен проект за Услуги

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

2

Друштво за
проектирање,инженеринг,консалтинг,производство и
трговија увоз-извоз Никола и Илија ЏОН И ЏОНИ
ДОО Прилеп

156940 ден. 1813607/14

13.05.2015

4

Друштво за проектирање производство и инженеринг
ТИМЕЛПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје

92925 ден.

1816649/10

25.03.2015

4

118/201
4

12/2015

18/2014

19/2014

трафостаница адаптирана за
објект Палата
„Лазар Поп
Трајков“ (Јавна
администрација Државни
институции, на ул.
„Маке
Набавка на услуга
за технички
преглед и
периодично
испитување на
системот за
Услуги
раностартувачки
уред – превектрон,
систем за
громобранска
заштита , систе
Набавка на услуга
за вршење на
контролни
прегледи потребни
за добивање на
Сертификат за
Услуги
стадион и
безбедност на
„Национална
Арена Филип II
Македонски“
Ревидирање на
Годишна сметка и
Услуги
финансиски
извештаи
Контрола на
квалитет на
вграден бетон за
Услуги
објект 02.291
Париска бб во
Скопје

3

Друштво за технички прегледи и испитувања
МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ 165200 ден. 1810068/11
Скопје

1

Друштво за производство, промет, услуги,
проектирање и изградба ТАГОРА ДОО експортимпорт Скопје

348100 ден. 18-4668/12 20.07.2015

4

Друштво за ревизија и консалтинг ЕВРОПСКИ
ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

165200 ден. 1811782/11

25.02.2015

5

Друштво за градежништво,промет и услуги ГЕИНГ
Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО Скопје

69987 ден.

1812492/11

25.02.2015

II.2)Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

18.03.2015

Број на
оглас

Вид на
Предмет на договорот договор за
за јавна набавка
јавна
набавка

Сервисирање и
одржување на
1-1/2015 мултифункциски уреди Услуги
(копир, скенер,
принтер).
Програма за
геомеханички истражни
работи со ревизија,
геомеханички истражни
1-10/2014 работи со елаборат и
Работи
ревизија на елаборатот
за објект државни
институции Г
Изработка на проектна
документација за објект
1-11/2014 Г.П 4.40 Букурешка бб Услуги
во Скопје.
Контрола на квалитет на
вграден бетон за објект
Тоскалар А2 Ламела 1 и
1-12/2014 Ламела 2 во Гостивар и Услуги
објект 6.15 УЕ бр.2.во
Македонски Брод.
Ревизија на проектната
документација за објект
државни институции ГП
1-13/2014 7.1.1 ДУП Централно
Услуги
градско подрачје на Град
Скопје –Мал Ринг во
Скопје
Одржување на
персонални компјутери,
1-17/2014 печатари и мрежна
Услуги
опрема.

Број на
добиени
понуди

Склучен договор
Вредност на
Број на
Име/назив на носителот склучениот
/
на набавката
договор / фактура договорот
со вклучен ДДВ фактурата

Датум на
договорот /
фактурата

1

Трговско друштво ЕВИ
ИНТЕРНАТИОНАЛ
1180000 ден.
ТРАДЕ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

18-3852/13

06.07.2015

3

Градежен институт
МАКЕДОНИЈА АДСкопје

18-13127/13

03.02.2015

3

Друштво за планирање
проектирање и
инженеринг ПРОСТОР 1034122 ден.
ДОО Куманово

18-11319/18

17.04.2015

4

Завод за испитување на
материјали и развој на 221828 ден.
нови технологии
СКОПЈЕ АД Скопје

18-13824/13

08.04.2015

3

Градежен институт
МАКЕДОНИЈА АДСкопје

18-13606/12

12.03.2015

254880 ден.

944000 ден.

Друштво за
производство промет
7
услуги и посредување 708000 ден.
18-13883/13
29.04.2015
ЗОТЕБРОС ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
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
Предмет на договорот Број на
јавна набавка (За
Реден број за
категорија на услуги добиени
понуди
17-27 од Уредбата)

Име/назив на
носителот на
набавката

Склучен договор / добиени фактури
Вредност на
склучениот договор / Број на договорот / Датум на договорот
фактура со вклучен
фактурата
/ фактурата
ДДВ

II.4.1)Датум на првична објава на ЕСЈН: 05-02-2015
II.4.2)Датум на повторно објавување (доколку е извршено): 31-07-2015

