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ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
 
За период : 01-01-2012  до 30-06-2012

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

збор на правен субјект за изработка на геодетски
елаборати за добивање на одобренија за
поставување на урбана опрема

Услуги 3
ЛОУ ТЕК
ДООЕЛ Скопје

354000
ден.

48-
10752/11

21.10.2011
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Обезбедување на услуги за изработка на
телевизиска реклама и графичко решение за
билборд, сити лајтови и реклама во весници за
промоција на новите продавници за сувенири во
Скопје

Услуги 3
АДВЕРТА ДОО
Скопје

220660
ден.

48-
14811/10

30.12.2011

Измена и дополнување на Изведбен проект-Проект
за заштита од пожар за објект Стар Театар во
Скопје

Услуги 3
КОЛМА Гоце
ДООЕЛ Скопје

285000
ден.

48-
1072/13

29.02.2012

Печатење на книга за Втората светска
конференција за меѓурелигиски и
меѓуцивилизациски дијалог која се одржа на 6-9
мај 2010 год. во Охрид

Услуги 3

ТДВИЛППУ
„АБАКУС
КОМЕРЦ“
ДООЕЛ Скопје

315000
ден.

48-1961/9 16.02.2012

Набавка на услуги за испитување на јавното
мислење на ниво на Република Македонијс за
работата на Министерството за култура

Услуги 2
ДПТУГС
„МАЈПРИНТ“
ДООЕЛ Скопје

359900
ден.

48-
3729/10

12.04.2012

Обезбедување на услуги од Надзорен орган за
вршење на надзор над изведба на ентериерно
уредување, мебел, опрема и осветлување на објект
„Порта Македонија“ за потребите на
Министерството за култура“

Услуги 3

Градежен
институт
МАКЕДОНИЈА
АД-Скопје

354000
ден.

48-
5023/11

21.05.2012

Набавка на 2 (два) лап топи за потребите на
проектот „Зајакнување на културното наследство
преку планирање на животната средина и
менаџмент- - ШЕРПЛАН

Стоки 3
ДПУ„СПАИВА
КОМПЈУТЕРИ„
ДОО Скопје

59960 ден.
48-
7328/11

21.06.2012

Набавка на 2 (два) лап топи за потребите на
проектот „Културни вредности за одржливо
територијално управување и маркетинг-КУЛТЕМА

Стоки 3
ДПУ „СПАИВА
КОМПЈУТЕРИ“
ДОО Скопје

59960 ден.
48-
7326/11

21.06.2012

Набавка на шпедитерско – транспортни услуги за
достава на 16 уметнички слики на релација од
Руската Федерација (Москва) до Република
Македонија (Скопје) со авио карго транспорт, за
потребите Музејскиот комплекс на Македонската
борба

Услуги 3

ДМШД
„МИКРОФРЕЈТ
ЕКСПРЕС“
ДООЕЛ Скопје

128228
ден.

48-
6599/12

21.06.2012

Набавка на канцелариски материјал за потребите
на проектот„Зајакнување на културното
наследство преку планирање на животната
средина и менаџментот - ШЕРПЛАН“

Стоки 3
ДПТУ МАКС
КОМПЈУТЕРИ
ДООЕЛ Скопје

149026
ден.

48-
7327/11

26.06.2012

Набавка на канцелариски материјал за потребите ДПУ„СПАИВА
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на проектот„Културни вредности за одржливо
територијално управување и маркетинг-КУЛТЕМА

Стоки 3 КОМПЈУТЕРИ„
ДОО Скопје

82114 ден. 48-
7325/11

26.06.2012

Набавка на тонери за потребите на
Министерството за култура

Стоки 3
ДТУ „СПАИВА
КОМПЈУТЕРИ“
ДОО Скопје

352973
ден.

48-
7322/11

06.07.2012

Избор на правен субјект за сервисирање на
фотокопири, принтери и компјутерите за потребите
на МК за период од 1 (една) година по пат на
рамковна спогодба со еден економски оператор

Услуги 3
ДТУ „СПАИВА
КОМПЈУТЕРИ“
ДОО Скопје

295000
ден.

48-
7323/11

05.07.2012

Обезбедувањена услуги за технички преглед за
регистрација на патнички моторни возила за
период од 1 (една)

Услуги 1
АСУЦ „Боро
Петрушевски“
Скопје

42422 ден. 48-3223/9 05.07.2012

Обезбедување на услуги за Ревизија на измени и
дополнувања на проектни документации за
објектите „Стар театар“ – Скопје, „Македонска
филхармонија“ – Скопје и „Театар Велес“ - Велес

Услуги 3
ДПИГТПУ
„ВИАДУКТ“
ДООЕЛ

354000
ден.

48-
8224/11

05.07.2012

Извршување на услуги за печатење и монтажа на
ПВЦ фолија за 20 унифицирани, репрезентативни,
мали монтажни објекти со функција на
информативни пунктови за туристичка и културна
понуда на Р.Македонија и за продажба на
сувенири

Услуги 2
ДПТУЦГС МАЈ
ПРИНТ ДООЕЛ
Скопје

359900
ден.

48-
3729/10

12.04.2012

Набавка на лиценца за антивирус на
компјутерскиот систем за потребите на
Министерството за култура на Република
Македонија за период од една година

Услуги 2

Трговско
друштво за
производство,
промет и
услуги КАБТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

83580 ден.
48-
8642/10

23.07.2012

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

Број на
договорот
/
фактурата

Датум на
договорот
/
фактурата
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вклучен
ДДВ

4/2012
Oбезбедување на хотелски услуги во
градот Скопје за период од 1 (една)
година

Услуги 1
АД
„МАКЕДОНИЈАТУРИСТ“
Скопје

1180000
ден.

48-
4714/12

27.04.2012

8/2012

Обезбедување на услуги за изработка на
дипломи, папки за дипломи, плакети и
кутии за плакети за државните награди за
потребите на Министерството за култура
за период од 1 (една) година

Услуги 2

Друштво за
производство и промет
на стоки и услуги
ДИЈАГ ДОО Скопје

1416000
ден.

48-
7404/14

05.07.2012

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: 26-07-2012


