
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период 01.07.2013 до 31.12.2013

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Град Скопје

I.1.2) Адреса: Бул. Илинден 82

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: http://www.skopje.gov.mk

I.1.5) Лице за контакт: Иван Иванов Адреса на е-пошта: javninabavki@skopje.gov.mk Телефон/Факс: 3297-222/3297-292

ДЕЛ II: ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Склучен договор / добиени фактури

Број на
оглас Предмет на договорот за јавна набавка Проценета

вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена Назив на носителот на набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

102/2013
Консултантски услуги за изработка на анализа на
работењето на ЈП “Паркови и зеленило“ – Скопје и
предлог мерки за зголемување на ефикасноста

254.237,29
ден. Услуги 2

Друштво за услуги и промет на големо
и мало ЕВРОСИМОВСКИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ,извоз-увоз
Скопје

153.400,00
ден. 08-4748/1201.11.2013

108/2013
Набавка на канцелариски столици (со метална
хромирана конструкција, тапацирани со вештачка
кожа)

93.220,00
ден. Стоки 5 е-Аукција

Трговско друштво за
производство,трговија и услуги
САЛОН 29 ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

81.774,00
ден. 08-4907/8 24.10.2013

110/2013Изработка на папки за дипломи и плакети по поводНаградата “13 Ноември“ на Град Скопје
50.847,00
ден. Стоки 5 е-Аукција

Друштво за производство, трговија и
услуги ПЕХАР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

28.556,00
ден. 08-4902/8 21.10.2013

133/2013
изведување на работи за поставување на автоматско
отворање на постоечката главна капија на Град
Скопје (со далечинско управување)

50.847,46
ден. Работи 2 е-Аукција

Трговско друштво за производство,
промет, транспорт и градежно-
занаетчиски работи КАСВЕР Ц.
Сретен извоз-увоз ДООЕЛ Скопје

44.840,00
ден. 08-6042/8 25.11.2013

145/2013Набавка на кафе (разни видови) и придружниартикли
296.610,00
ден. Стоки 1

Друштво за производство,трговија и
услуги ГЕМАКС-ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

332.031,00
ден. 08-6836/7 12.12.2013

164/2013Набавка на новогодишни пакетчиња 169.491,00
ден. Стоки 1 Друштво за трговија КРАШКОМЕРЦ

Краш ДООЕЛ-Скопје
190.802,00
ден. 08-7311/8 19.12.2013

51/2013 Изработка на основен проект за Реконструкција напартер на плоштад Македонија
305.000,00
ден. Услуги 4 е-Аукција Јавно претпријатие за просторни и

урбанистички планови Прилеп
270.004,00
ден. 08-3241/8 04.07.2013

61/2013 Набавка на газирана и обична вода 296.610,00
ден. Стоки 0 е-Аукција 0,00 ден. 09.10.2013



Склучен договор / добиени фактури

Број на
оглас Предмет на договорот за јавна набавка Проценета

вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена Назив на носителот на набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

74/2013 набавка на клима уреди 211.864,44
ден. Стоки 2 е-Аукција

Друштво за производство промет и
сервисирање КОНТАКТ 2000 СЕРВИС
ДОО Скопје

249.473,00
ден. 08-3788/7 01.08.2013

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 договорот за јавна набавка Проценета

вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена Назив на носителот на набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

101/2013Изработка на основен проект за изградба на плоштад воцентралното градско подрачје на КП 11949/1
1.016.949,00
ден. Услуги 2 е-Аукција Друштво за производство,промет и услуги

АРХИУМ Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
672.600,00
ден. 08-4703/9 18.09.2013

109/2013Набавка на фотокопирна, компјутерска и други видови на хартијаза потребите на Град Скопје
1.016.949,15
ден. Стоки 3 е-Аукција

Друштво со ограничена одговорност за
економско-правни и други услуги,
производство и трговија на мало и големо
МАКЕДОНИЈА БИРО ДООЕЛ - Скопје

950.050,00
ден. 08-4903/1122.10.2013

118/2013
Изработка на Основен проект за ролерско велосипедска патека со
улично осветлување на лева страна на река Вардар, на потегот од
мостот во Сарај до фудбалско игралиште

423.728,81
ден. Услуги 4 е-Аукција

Друштво за градежништво,трговија и услуги
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-
извоз Скопје

346.920,00
ден. 08-5238/9 04.10.2013

119/2013

ДЕЛ 1. Одржување на систем за администрација на локални даноци
и комунални такси за времетраење до 12 месеци и ДЕЛ 2.
Одржување на систем за финансиски менаџмент за времетраење до
12 месеци

785.000,00
ден. Услуги 0 0,00 ден. 11.11.2013

120/2013
Изработка на Основен проект за инфраструктура за реконструкција
на улица “Димитар Влахов” од улица “Филип Втори Македонски”
до Бул.”Крсте Мисирков”

600.000,00
ден. Услуги 4 е-Аукција

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

524.062,00
ден. 08-5236/9 04.10.2013

125/2013Набавка на средства за хигиена 508.474,57
ден. Стоки 0 е-Аукција 0,00 ден. 02.12.2013

126/2013консултантски услуги за изработка на Студија за озеленување ипошумување на подрачјето на град Скопје
675.000,00
ден. Услуги 1 Друштво за еколошки консалтинг ДЕКОНС-

ЕМА ДОО увоз-извоз Скопје
726.880,00
ден. 08-5527/1215.11.2013

128/2013Експресна испорака на пошта 900.000,00
ден. Услуги 1 Друштво за транспорт и услуги ДХЛ

ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
900.000,00
ден. 08-5872/1120.11.2013

143/2013Изработка на Стратегија со Акционен план за локален економскиразвој на Град Скопје за периодот 2014-2017 година
313.559,32
ден. Услуги 3 е-Аукција Фондација за РАЗВОЈ НА МАЛИ И

СРЕДНИ ПРЕТПРИЕМНИШТВА Скопје
308.700,00
ден. 08-6788/1026.12.2013

25/2013 Проектирање и ревизија на проекти за гасни котлари на СУГС ЗефЉуш Марку и СУГС Арсениј Јовков
700.000,00
ден. Услуги 0 е-Аукција 0,00 ден. 03.09.2013

27/2013 Канцелариски материјал (ситен канцелариски материјал) 1.016.949,15
ден. Стоки 3 е-Аукција

Трговско друштво за
производство,трговија,угостителство и
услуги КУЛТУРА-2000 Бошко ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

1.255.817,00
ден. 08-1739/1509.07.2013

40/2013 Набавка на услуга за вршење на стручни работи за безбедност приработа
847.457,63
ден. Услуги 3 е-Аукција Друштво за производство,трговија и услуги

ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС ДООЕЛ Струмица
339.768,00
ден. 08-2625/1229.07.2013

52/2013
Изработка на основен проект за ролерско велосипедска патека со
улично осветлување на десна страна на река Вардар на потегот од
паркот “Авион“ во населба Аеродром до Железнички мост

423.728,81
ден. Услуги 10 е-Аукција Друштво за проектирање и услуги Р.Б.и С.-

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
113.280,00
ден. 08-3245/1123.07.2013

54/2013

Изведување на осветлување и нисконапонски кабелски развод за
негово напојување на пешачка патека и придружни објекти (парк за
миленици и парк со фитнес справи) во парк Македонија на бул.
Митрополит Теодосиј Гологанов

1.763.522,89
ден. Работи 1 Друштво за производство, трговија и услуги

МАГНУС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
1.856.973,00
ден. 08-3374/9 05.08.2013



Склучен договор

Број на
оглас Предмет на договорот за јавна набавка Проценета

вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена Назив на носителот на набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

64/2013 Хостирање, техничка подршка и одржување на интернет порталитена Град Скопје
310.000,00
ден. Услуги 4

Друштво за компјутерски консалтинг и
инженеринг ЛОГИН СИСТЕМИ ДОО
експорт импорт Скопје

247.800,00
ден. 08-3791/9 04.09.2013

76/2013

Измена и дополна на основен сообраќаен проект за утврдување на
локации, капацитет и опрема на такси станици на подрачјето на
Град Скопје, арх. бр. 244/2010 изработен ноември 2010 година, со
предлог нови локации за такси станици

320.000,00
ден. Услуги 1 ИН-ПУМА Институт за урбанизам,сообраќај

и екологија ДОО Скопје
354.000,00
ден. 08-4132/8 20.09.2013

82/2013 Набавка на безбедносен софтвер и лиценци за сервери и работнистаници
1.200.000,00
ден. Стоки 3 е-Аукција Производно трговско друштво АНХОЧ ДОО

Скопје
1.247.400,00
ден. 08-4330/1024.10.2013

88/2013 Изградба на осветлување на паркинг простор на бул. Гоце Делчев(во близина на Плоштад Карпошево Востание)
450.000,00
ден. Работи 5 е-Аукција

Друштво за производство,услуги и трговија
КОД ИНЖЕНЕРИНГ Стојко Стамболиски
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

286.171,00
ден. 08-4483/9 18.09.2013

91/2013 набавка на пригодни подароци за потребите на Град Скопје 794.915,26
ден. Стоки 0 е-Аукција 0,00 ден. 29.10.2013

93/2013

Изработка на основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај
на дел од ул. „Васко Карангелевски“, од бул.„Јане Сандански“, до
бул.„III-та Македонска Бригада“ Скопје, со обезбедување на
ревизија.

313.559,00
ден. Услуги 2 е-Аукција ИН-ПУМА Институт за урбанизам,сообраќај

и екологија ДОО Скопје
351.640,00
ден. 08-4485/9 21.08.2013

95/2013 Изградба на магистрален вреловод премин преку бул.„Февруарскипоход“ од шахта 250(Ш250)
3.000.000,00
ден. Работи 6 е-Аукција

Друштво за
проектирање,инженеринг,трговија,транспорт
и друго ТОПЛИФИКАЦИЈА-
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

1.916.113,00
ден. 08-4659/1108.10.2013

96/2013
Изработка на проект за инфраструктура за ул.„Павел Шатев“ од
раскрсница со ул.„Јордан Мијалков“ и ул.„Антон Панов (кружен
тек) до ул.„Партенија Зографски , со обезбедување на ревизија.

500.000,00
ден. Услуги 4 е-Аукција Друштво за проектирање ПЕЛА ПРОЕКТ

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
630.946,00
ден. 08-4656/1101.10.2013

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

Предмет на договорот за јавна набавка (За категорија на
услуги 17-27 од Уредбата)

Број на добиени
понуди

Назив на носителот на
набавката

Вредност на склучениот
договор со ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

Не се пронајдени соодветни записи

II.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН 13.01.2014

II.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено) 13.01.2014


