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ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
 
За период : 01-07-2012  до 31-12-2012

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

 

Изработка на стручна експертиза за
детални хидрогеолошки
истражувања и испитувања на објек
„Стар Театар“ - Скопје

Услуги 3

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

352230 ден. 48-8789 07.08.2012
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19/2012
Набавка на дефибрилатор за
потребите на Министерството за
култура

Стоки 8

Друштво за трговија и
услуги СОНИКС
Анастасија ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

55460 ден.
48-
10036/18

07.08.2012

20/2012

Вршење на услуги за копнен и
воздушен транспорт на поштенски
пратки-брза пошта за потребите на
Министерството за култура за период
од една година

Услуги 1

Друштво за транспорт и
услуги ДХЛ ЕКСПРЕС
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје

354000 ден.
48-
12184/12

30.10.2012

21/2012

Набавка на услуги од новинска
агенција, за потребите на
Министерството за култура, за
период од 1 (една) година

Услуги 1

Акционерско друштво
Македонска
информативна агенција
- Скопје во државна
сопственост

348336 ден. 50-1170/1 23.01.2013

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

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

10/2012

изработка на ГИС мапа, за период
од 9 (девет) месеци за потребите
на проектот „Зајакнување на
културното наследство преку
планирање на животната цредина
и менаџмент- - ШЕРПЛАН

Услуги 2

Трговско друштво за
производство, промет и
услуги ГДи ГИСДАТА
експорт-импорт ДООЕЛ
Скопје

220000
ден.

48-
8514/14

22.08.2012

11/2012

Обезбедување на услуги за
фотокопирање, укоричување и
печатење на материјали за
потребите на Министерството за
култура за период од 1 (една)
година

Услуги 2

Друштво за
производство,трговија,услуги
и целосен графички сервис
МАЈ ПРИНТ увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје

1416000
ден.

48-
10891/13

26.09.2012

Обезбедување на услуги за период
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12/2012

од една година за ангажирање на
авторска агенција преку која ќе се
реализира исплатата на авторски
надоместоци за потребите на
Министерството за култура
согласно Законот за авторското
право и сродните права во
постапка

Услуги 3

Трговско друштво за заштита
на авторски и сродни права
МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО-Скопје

1180000
ден.

48-
11637/15

03.10.2012

9/2012

Обезбедување на услуги за
вршење на превод од доменот на
работата на Министерството за
култура за период од 1 (една)
година

Услуги 7

Друштво за трговија
производство услуги и
курсеви за странски јазици
ЕУРОЛИНГВА ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

1416000
ден.

48-
10277/33

05.09.2012

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

Име/назив на
носителот на
набавката

Вредност на склучениот
договор / фактура со
вклучен ДДВ

Број на
договорот /
фактурата

Датум на
договорот /
фактурата

II.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН: 29-01-2013


