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ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
 
За период : 01-07-2010  до 31-12-2010

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: Бранко Костовски    Адреса на е-пошта: b.kostovski@kultura.gov.mk    Телефон/Факс: 023240535/02 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

Набавка на апарат за контрола на пристап и
евиденција на работното време во работните
простории на Министерството за култура на РМ Стоки 0

ДПТУ „Адвансед
Секјурити Систем“
ДОО Скопје

60235 ден.
44-
7956/10

11.08.2010
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во зградата на Нова Македонија
Изработка на Идеен и Изведбен Проект за
илуминација на објект музејски комплекс
„Македонска Борба – Музеј на ВМРО и Mузеј на
жртвите на комунизмот”Скопје

Услуги 0

ДПИТ „НЕИМАР
ИНЖЕНЕРИНГ“
ДОО увоз-извоз
Скопје

338660
ден.

44-
9040/14

27.08.2010

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

Услуги 0
ДТУ „ДХЛ ЕКСПРЕС
МАКЕДОНИЈА“
ДООЕЛ Скопје

354000
ден.

44-
11259/1

16.08.2010

Обезбедување на правен субјект за вршење на
услуги за печатење на Белата книга на
меѓукултурен дијалог од македонски јазик на
албански турски и ромски

Услуги 0
ДПТУЦГС „МАЈ
ПРИНТ“ ДООЕЛ
Скопје

339840
ден.

44-
8987/12

09.08.2010

Изработка на дипломи со кадифени папки и
плакети со кадифени кутии за награда „11
Октомври“

Услуги 0
ДППСУ „ДИЈАГ“
ДОО Скопје

350000
ден.

44-
11382/11

22.09.2010

Изработка на дипломи со кадифени папки за
награда „23 Октомври“

Услуги 0
ДГП „РИ ГРАФИКА“
ДОО Скопје

350000
ден.

44-
11383/9

07.10.2010

Вршење на услуги за испитување на
материјали предвидени за изведба на фасада
за објект Стар театар во Скопје

Услуги 0

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје Завод за
испитување
материјали и развој
на нови технологии

312051
ден.

44-
12416/8

25.10.2010

Избор на правен субјект за изработка на
елаборат за истражување и анализа за
изложување на предметите во Спомен куќата
на Тодор Проески во Крушево

Услуги 0
ДА „СИНДИКАТ
СТУДИО“ ДОО
Скопје

354000
ден.

44-
12731/11

21.10.2010

Избор на правен субјект за изработка на
елаборат за истражување и анализа за
изложување на предметите во Спомен куќата
на Тодор Проески во Крушево

Услуги 0

ДПТУ „СИГМА-АРТ
ИНЖЕНЕРИНГ“
ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

348100
ден.

44-
12732/11

21.10.2010

Изработка на диплими, папки и плакати за
награда Св.Климент Oхридски

Услуги 0
ДТУ „ЗЕБРА АМ“
Доо Скопје

350000
ден.

44-
13383/10

30.11.2010

Услуги за континуирано, 24 часовно физичко
обезбедување и интервенција од патролно-

ДПТП
„ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ 353000 44-
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интервентни екипи на Агенција за
обезбедување на лица и имоти на објект „Стар
театар“ во Скопје за период од 4 месеци

Услуги 0 СЕКЈУРИТИ“ увоз-
извоз ДООЕЛ
Скопје

ден. 14889/1 30.11.2010

Набавка на сервер за интернет заштита и
заштита од несакани апликации и Домеин
сервер за потребите на МК

Стоки 0
ДПТУ „ТЕЛЕНЕТ“
ДООЕЛ Скопје

249585
ден.

44-
13630/11

07.12.2010

Набавка на софтвер за архивско и
документационо работење компатибилен со
Владата и Софтвер за уписниците усогласен со
Државниот управен инспекторат за потребите
на МК

Стоки 0
ДИС „ЕИН-СОФ“
ДООЕЛ Скопје

236000
ден.

48-497/1 14.01.2011

Вршење на услуги за изработка на
урбанистички проект -ДУПД (државна,
урбанистичка, планска документација)за
поставување на енергетски објекти(агргат,
чилер, громобрански столб) и трафостаница за
објект Спомен куќа на Тодор Проески во
Крушево

Услуги 0
ИУСЕ „ИН-ПУМА“
ДОО Скопје

351640
ден.

48-319/1 12.01.2011

Набавка на транспорртни кутии во количина од
2000 (две илјади) примероци

Стоки 0
ТДВИЛПТУ „ТРЕФ
МИТ“ ДОО Кочани

113280
ден.

48-496/2 26.01.2011

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

5/2010

Обезбедување на услуги за период од една година
за ангажирање на Авторска агенција преку која ќе
се реализира исплата на авторски надоместоци за
потребите на Министерството за култура согласно
Законот за авторското право и сродните права

Услуги 3

ТДЗАСП
Македонска
Авторска
Агенција ДОО
Скопје

1416000
ден.

44-
8781/20

24.08.2010

Постпродукција на веќе снимен суров материјал ДФП ТОМАТО



6/3/2015 Електронски систем за јавни набавки

https://enabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieEvidence.aspx?EntityId=4c1a5833153a4f0cb304ff9a659a2d41&t=1433288193109 4/4

8/2010 снимен за време на Втората светска конференција
за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог,
Охрид, 2010 година

Услуги 1 ДООЕЛ
Скопје

650003
ден.

44-
13996/13

16.12.2010

9/2010

Вршење на стручен надзор при изведба и при
поставување на соодветни локации низ Република
Македонија, на 20 унифицирани, репрезентативни ,
мали монтажни објекти со функција на
информативни пунктови за туристичка и културна
понуда на Република Македонија и за продажба на
сувенири, како урбана опрема

Услуги 5

ГРАДЕЖЕН
ИНСТИТУТ
МАКЕДОНИЈА
АД Скопје

684400
ден.

48-726/1 20.01.2011

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

1
Свечен ручек за гости од
Народна Република Кина 
Категорија на услуга: бр.17

1
Хотел
„МЕТРОПОЛ“
Охрид

156870 ден. 448/30-02 28.08.2010

II.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН: 31-01-2011


