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ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
 
За период : 01-01-2011  до 30-06-2011

ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за култура

I.1.2) Адреса: Ѓуро Ѓаковиќ 61

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: www.kultura.gov.mk

I.1.5) Лице за контакт: Јулијана Угриноска    Адреса на е-пошта: investicii@kultura.gov.mk    Телефон/Факс: 023240519/02 3226 920

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

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Име/назив на
носителот на
набавката

Вредност
на
склучениот
договор /
фактура со
вклучен
ДДВ

Број на
договорот
/
фактурата

Датум на
договорот
/
фактурата

Вршење на стручен надзор при изведба набавка и
монтажа на елементи според проектот за просторна
претстава на елементите во Спомен куќата на Тодор Услуги 3

ДИПК „ЕВРО
КОНСАЛТИНГ“
ДОО Скопје

345386
ден.

48-
1945/14

02.03.2011
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Проески во Крушево
Изработка на Изведбен проект за електротехнички
инсталации и опрема, хидротехнички инсталации и
опрема, машински инсталации и опрема и Проект за
заштита од пожари за објект „Музеј на
Македонската борба за државност и самостојност
„Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на
комунистичкиот режим“ Скопје

Услуги 4
ДПИТ„НЕИМАР
ИНЖЕНЕРИНГ“
ДОО Скопје

339840
ден.

48-
2684/12

11.04.2011

Изработка на Основен проект за фаза архитектура,
конструкции,исообраќаен проект за партерно,
подземно и надземно решение за објект „Музеј на
Македонската борба за државност и самостојност
„Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на
комунистичкиот режим“ Скопје

Услуги 3
ДПИТ„НЕИМАР
ИНЖЕНЕРИНГ“
ДОО Скопје

342200
ден.

48-
2666/10

11.04.2011

Вршење на услуги на ревизија на инвестиционо
техничка документација за ново изработените
проекти за објект Стар театар и Музејеј на
македонската борба за државност и самостојност
Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на
комунистичкиот режим

Услуги 3

Градежен
институт
„Македонија“
АД Скопје

342200
ден.

48-
3627/10

13.04.2011

Изработка на Изведбен проект за електро-
енергетско напојување и за автоматска регулација,
управување и следење на параметри на
термотехничките системи и инсталации за објект
Стар театар

Услуги 3
ДТУ „СЕНСОР“
ДОО Скопје

326860
ден.

48-
3626/12

18.04.2011

Обезбедување на услуги за кастомизација и
интеграција на мултимедијални содржини за аудио
визуелните системи за објект Спомен куќа на Тодор
Проески во Крушево

Услуги 3
ДТГМ „КОДИ“
ДОО Скопје

300074
ден.

48-
4065/11

18.04.2011

Обедување на услуги од страна на продуцентска
куќа за подготовка на збирка од аудио и видео
содржини од животот и делото на Тодор Проески за
нивно презентирање во Спомен куќа на Тодор
Проески во Крушево

Услуги 1

ДУТ „АВАРД
ФИЛМ И
ВИДЕО“ ДОО
Скопје

275766
ден.

48-
4066/11

14.04.2011

Набавка на тонери за потребите на МК за период од
1 година

Стоки 3
ДППУП
„ЗОТЕБРОС“
ДОЕЛ Скопје

351832
ден.

48-
5656/11

23.05.2011

Избор на правен субјект за сервисирање на ДПУ „СПАИВА
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фотокопири, принтери и компјутери и набавка на
делови потребни за сервисирањето

Услуги 3 КОМПЈУТЕРИ“
ДОО Скопје

295000
ден.

48-
5557/11

03.06.2011

Набавка на лиценца за антивирус Услуги 2
ТДППУ
„КАБТЕЛ“
ДООЕЛ Скопје

83580 ден. 48-6554/9 15.06.2011

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

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Име/назив на
носителот на
набавката

Вредност
на
склучениот
договор /
фактура со
вклучен
ДДВ

Број на
договорот
/
фактурата

Датум на
договорот
/
фактурата

1/2011

Обезбедување на услуги на објавување на јавни
огласи и конкурси за потребите на Министерството
за култура за година во средствата за јавно
информирање и дневен печат на македонски јазик
за период од 1 (една) година

Услуги 5
ДИМ „ВЕЧЕР
ПРЕС“ ДООЕЛ
Скопје

1000000
ден.

48-
2440/19

20.04.2011

2/2011

Обезбедување на услуги на објавување на јавни
огласи и конкурси за потребите на Министерството
за култура во средствата за јавно информирање и
дневен печат на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик
различен од македонскиот јазик за период од 1
(една) година

Услуги 1

ДНИДТУ
„КОХА
ПРОДУЦТИОН“
Скопје

1000000
ден.

48-
2441/10

22.03.2011

3/2011

Обезбедување на услуги за привремени
вработувања во Министерството за културa за
2011 година преку агенција за привремени
вработувања

Услуги 5
АПВ
„ПРОСПЕКТ“
Прилеп

1416000
ден.

48-
2864/23

17.06.2011

4/2011
Набавка на цветни аранжмани за потребите на
Министерството за култура за период од 1 (една)
година

Услуги 1
ДТГМУ
„ФЛОРАСТАТ“
ДООЕЛ Скопје

1000050
ден.

48-
2863/13

22.03.2011

II.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите
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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

Име/назив на
носителот на
набавката

Вредност на склучениот
договор / фактура со
вклучен ДДВ

Број на
договорот /
фактурата

Датум на
договорот /
фактурата

1
Угостителски услуги 
Категорија на услуга: бр.17

1
ДУУ „Пелистер„
ДОО Скопје

119925 ден. 05-1/126 01.03.2011

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


