Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
I.1.2) Адреса: ул. Аминта трети бр. 2
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Биљана Горгиевска Бурагев , адреса на е-пошта: biljana.buragev@mzsv.gov.mk телефон/факс: 02 3134
477/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка

Дигитални сертификати

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

30000000-9Стоки

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забеле
вредност
старт

Набавки од
300.000,00
мала вредност ден.

Јануари

38437000-7
Хемикалии, реагенси, растворувачи, аналитички стандарди,
референтни стандардни материјали, потрошен материјал, опрема и
боци со гасови и резервни делови за инструменти за тековните
анализи согласно мониторинг програмите

33793000-5
24000000-4 Стоки

Поедноставена
3.150.000,00
отворена
Јануари
ден.
постапка

33790000-4
33696500-0

Набавка на софтвер за приклучување на националната платформа за
48000000-8Стоки
интероперабилност
Пневматици за возила

34350000-5Стоки

Набавка на клима уреди

39717200-3Стоки

Софистицирана лабораториска опрема

38000000-5Стоки

Набавка на канцелариски материјали и тонери за подрачните единици
30000000-9Стоки
и шумско полициски станици

Набавки од
600.000,00
мала вредност ден.
Поедноставена
1.000.000,00
отворена
ден.
постапка
Поедноставена
1.000.000,00
отворена
ден.
постапка
Набавки од
600.000,00
мала вредност ден.
Отворена
5.000.000,00
постапка
ден.

Февруари
Април

Мај
Мај
Јуни

Предмет на договорот за јавна набавка

Вид на
договор
за јавна
набавка

ЗПЈН

Набавка на информатичка опрема – хардвер

30200000-1Стоки

Набавка и испорака на производи од нафта, масло за горење - екстра
лесно 1 (ЕЛ-1) за потребите на подрачните единици и шумско
09135100-5Стоки
полициски станици
Набавка на системски софтвер, SSL серификати и лиценци

48000000-8Стоки

Набавка на електрична енергија

09310000-5Стоки

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забеле
вредност
старт

Отворена
7.000.000,00
Јуни
постапка
ден.
Поедноставена
2.000.000,00
отворена
Септември
ден.
постапка
Поедноставена
1.100.000,00
отворена
Октомври
ден.
постапка
Отворена
12.000.000,00
Ноември
постапка
ден.

09132000-3
Набавка на горива за моторни возила

09134000-7 Стоки

Отворена
постапка

10.000.000,00
Ноември
ден.

09130000-9
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Избор на приватна агенција за вршење на привремени
79000000-4Услуги
вработувања

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забелешки Оглас
вредност
старт

Поедноставена
3.000.000,00
отворена
Јануари
ден.
постапка

Услуги за мобилна телефонија

64212000-5Услуги

4.200.000,00
Јануари
ден.

Услуги за фиксна телефонија

64211000-8Услуги

2.000.000,00
Јануари
ден.

Услуги за резервација на авио билети

63512000-1Услуги

1.350.000,00
Јануари
ден.

Одржување на автоматски рампи, опрема за контрола
50000000-5Услуги
на мобилност и опрема за видео надзор
Поправка на опрема, калибрација и тековно
50430000-8Услуги
одржување на опремата за потребите на Државната
фитосанитарна лабораторија
Превентивно одржување и надградба на софтверска
апликација за Мрежа на сметководствени податоци од 72000000-5Услуги
земјоделски стопанства
Превентивно одржување на модуларен апликативен
софтвер за трезорско работење, буџетирање со јавни
набавки и регистри со издадени маркици

72000000-5Услуги

Надградба, поврзување, хостирање и одржување на
DWH и обука за анализа на податоци со изготвување 72000000-5Услуги
на извештаи по мерки
Осигурителни услуги за осигурување на моторни
возила

66510000-8Услуги

Набавки од
600.000,00
мала вредност ден.
Поедноставена
1.500.000,00
отворена
ден.
постапка
Поедноставена
1.000.000,00
отворена
ден.
постапка
Постапка со
преговарање 152.544,00
без објавување ден.
на оглас
Поедноставена
2.000.000,00
отворена
ден.
постапка
Поедноставена
700.000,00
отворена
ден.
постапка

Јануари
Јануари

Јануари

Јануари

Февруари

Февруари

Набавката
ќе ја
спроведе
СОЗР
Набавката
ќе ја
спроведе
СОЗР
Набавката
ќе ја
спроведе
СОЗР

Предмет на договорот за јавна набавка

Влечна служба за возила

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

50118110-9Услуги

Превентивно и адаптивно одржување на софтверско
водење на евиденции за тутунско производство,
72000000-5Услуги
површини, договори и откуп
Проект за внесување во Катастар на водостопанската
71250000-5Услуги
инфраструктура

Изработка на Веб-страница на Национална рурална
мрежа www.nmrr.mk

72000000-5Услуги

Набавка на лиценци за системот за следење на
функционирањето на земјоделските задругиМониторинг софтвер и негово одржување

72000000-5Услуги

Набавка на стручни услуги за спроведување на
истражувања за одредување на цена на чинење на
земјоделски производи

79310000-0
Услуги
77000000-0

Осигурителни услуги за осигурување на имот и лица 66510000-8Услуги
Набавка на преведувачки услуги

79530000-8Услуги

Пристап до електронска база на прописи

48600000-4Услуги

Услуги за вршење на ревизија на финансиските
извештаи за потребите на единицата за
имплементација на проектот (ЕИП) – програма за
наводнување на јужната долина на Вардар
Системско одржување на информатичките системи –
хардвер и системски софтвер
Изработка на урбанистички проект за брана
“Слупчанска река“ со придружни објекти
Изработка на тендерска документација за изградба на
брана “Слупчанска Река“ со придружни објекти и
девијација на дела од локален пат с.Слупчане с.Руница

79212000-3Услуги

72000000-5Услуги
71000000-8Услуги

71250000-5Услуги

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забелешки Оглас
вредност
старт

Набавки од
300.000,00
мала вредност ден.

Февруари

Набавки од
560.000,00
мала вредност ден.

Февруари

Отворена
постапка

15.847.458,00
Февруари
ден.

Програма
за
финансиска
поддршка
Набавки од
300.000,00
Февруари на
мала вредност ден.
руралниот
развој на
2022
година
Програма
за
финансиска
Поедноставена
поддршка
625.000,00
отворена
Февруари на
ден.
постапка
руралниот
развој на
2022
година
Програма
за
финансиска
поддршка
Отворена
12.000.000,00
Февруари на
постапка
ден.
руралниот
развој на
2022
година
Поедноставена
1.500.000,00
отворена
Март
ден.
постапка
Набавки од
600.000,00
Март
мала вредност ден.
Набавки од
60.000,00
Март
мала вредност ден.
Набавки од
100.000,00
мала вредност ден.
Отворена
постапка
Набавки од
мала вредност

Март

6.000.000,00
Март
ден.
423.729,00
Март
ден.

Набавки од
508.475,00
мала вредност ден.

Март

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Надзор над изградба на ПС Дебар

71250000-5Услуги

Надзор над изградба на систем за наводнување
Колибари

71250000-5Услуги

Надзор над изградба на систем за наводнување во село
71250000-5Услуги
Зајас
Изработка на Физибилити студија за изградба на
систем за наводнување Црнилиште во општина
71250000-5Услуги
Долнени
Изработка на Основен проект за реконструкција и
модернизација на систем за наводнување во општина 71250000-5Услуги
Сарај
Надзор над изведба на филтер станица Злетовица Лозово

71250000-5Услуги

Надзор над изведба на пат и цевковод Злетовица Лозово

71250000-5Услуги

Хостирање и одржување на веб-страна и софтвер за
ЗПИС
Ревизија на Основен проект за реконструкција и
модернизација на систем за наводнување во општина
Сарај
Изработка на техничка документација за изградба на
систем за наводнување Равен - Речица, втора фаза од
ХС Равен - Речица
Превентивно одржување и адаптирање на Регистарот
на производители за органско земјоделскo
производство

72000000-5Услуги

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забелешки Оглас
вредност
старт

Поедноставена
3.559.322,00
отворена
ден.
постапка
Поедноставена
3.193.220,00
отворена
ден.
постапка
Набавки од
600.000,00
мала вредност ден.
Поедноставена
3.389.831,00
отворена
ден.
постапка
Поедноставена
3.389.831,00
отворена
ден.
постапка
Поедноставена
932.203,00
отворена
ден.
постапка
Поедноставена
737.288,00
отворена
ден.
постапка
Набавки од
150.000,00
мала вредност ден.

Март

Март
Март
Март

Март

Март

Март
Април

71250000-5Услуги

Набавки од
257.627,00
мала вредност ден.

71250000-5Услуги

Отворена
постапка

72000000-5Услуги

Набавки од
200.000,00
мала вредност ден.

79800000-2Услуги

Поедноставена
2.000.000,00
отворена
Мај
ден.
постапка

Изработка на геодетски елаборат за потполна
експропријација за брана “Слупчанска Река“ со
71250000-5Услуги
придружни објекти и девијација на дел од локален пат
с.Слупчане - с.Руница

Поедноставена
3.389.831,00
отворена
Мај
ден.
постапка

Печатење на материјали

Изработка на елаборати за експропријација за
Конопница, Пишица и Теарце (ИПА)

71250000-5Услуги

Набавка на услуги за одржување и надградба на
фитосанитарен информативен систем (ФИС)

72000000-5Услуги

Интернет услуги

72400000-4Услуги

Елаборат за експропријација за брана Конско

71250000-5Услуги

Ревизија на Физибилити студија за изградба на систем
71250000-5Услуги
за наводнување Црнилиште во општина Долнени
Ревизија на техничка документација за изградба на
систем за наводнување Равен - Речица, втора фаза од 71250000-5Услуги
ХС Равен - Речица

Април

21.186.441,00
Април
ден.

Поедноставена
1.300.847,00
отворена
ден.
постапка
Поедноставена
3.000.000,00
отворена
ден.
постапка
Поедноставена
3.000.000,00
отворена
ден.
постапка
Отворена
5.203.390,00
постапка
ден.
Набавки од
257.627,00
мала вредност ден.
Поедноставена
1.610.169,00
отворена
ден.
постапка

Април

Мај

Мај

Јуни
Јуни
Јуни
Јуни

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забелешки Оглас
вредност
старт

Превентивно одржување на софтвер за материјално и
сметководствено работење и превентивно одржување 72267000-4Услуги
на софтвер за е-акуција

Набавки од
100.000,00
мала вредност ден.

Набавка на услуги од авторска агенција

Поедноставена
2.000.000,00
отворена
Јуни
ден.
постапка

Обележување (околчување) на меѓи на
новоформираните парцели и изработка на основен
проект за консолидација на земјоделско земјиште
с.Трн - општина Битола

Одржување и преглед на лифтови во централната
локација на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Изработка на етикети за обележување на семенски и
саден материјал, Изработка на контролни маркици –
етикети за обележување на брашно и Изработка на
пасоши за растенија
Објавување на јавни огласи, соопштенија и други
објави во дневен печат

79000000-4Услуги

71000000-8Услуги

50000000-5
Услуги
50750000-7

Поедноставена
3.000.000,00
отворена
Јули
ден.
постапка

Елаборати за експропријација за мали системи за
наводнување ИПА

Набавки од
300.000,00
мала вредност ден.

Септември

50000000-5Услуги

Набавки од
400.000,00
мала вредност ден.

Септември

50000000-5Услуги

Поедноставена
3.800.000,00
отворена
Октомври
ден.
постапка

71250000-5Услуги

Надзор на реконструкција и модернизација на систем
71250000-5Услуги
за наводнување во Сарај
Превентивно одржување и надградба на софтверска
апликација за Единствен регистар на земјоделски
стопанства

5.500.000,00
Јули
ден.

Услуги

71000000-8Услуги

72000000-5Услуги

Отворена
постапка

Програма
за
финансиска
поддршка
на
руралниот
развој на
2022
година

Јули

22000000-0Услуги

50100000-6

Изградба на рурална инфраструктура и надзор на
инфраструктурата за проектот за консолидација на
земјоделско земјиште во с.Трн - општина Битола

Набавки од
400.000,00
мала вредност ден.
Отворена
постапка

50000000-5

Сервисирање и одржување на возила

Поедноставена
1.240.000,00
отворена
Јуни
ден.
постапка

79800000-2Услуги

Миење на службени возила
Одржување на системот за ладење и греење на
централната локација на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство

Јуни

Програма
за
финансиска
поддршка
29.000.000,00
Октомври на
ден.
руралниот
развој на
2022
година

Поедноставена
2.601.695,00
отворена
Ноември
ден.
постапка
Поедноставена
1.525.424,00
отворена
Ноември
ден.
постапка
Програма
Поедноставена
за
2.800.000,00
отворена
Декември финансиска
ден.
постапка
поддршка
на

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета Очекуван
Забелешки Оглас
вредност
старт
руралниот
развој на
2022
година

Услуги од новинска агенција

92400000-5Услуги

Технички преглед и регистрација на возила

50100000-6Услуги

Набавки од
184.800,00
мала вредност ден.
Поедноставена
800.000,00
отворена
ден.
постапка

Декември
Декември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
Предмет на договорот за јавна
набавка
Изградба на ПС Дебар

ЗПЈН

Вид на договор
за јавна набавка

45000000-7Работи

Изградба на систем за наводнување
45000000-7Работи
Колибари
Изградба на систем за наводнување во
45000000-7Работи
село Зајас
Изведба на филтер станица Злетовица 45000000-7Работи
Лозово
Изведба на пат и цевковод Злетовица 45000000-7Работи
Лозово
Реконструкција и модернизација на
45000000-7Работи
систем за наводнување во Сарај
Датум на првична објава на ЕСЈН 05.01.2022
Датум на објава на верзија 05.01.2022 11:00

Вид на постапка
Отворена постапка
Отворена постапка
Поедноставена
отворена постапка
Отворена постапка
Отворена постапка
Отворена постапка

Проценета Очекуван
ЗабелешкиОглас
вредност
старт
76.271.186,00
Февруари
ден.
67.118.644,00
Февруари
ден.
12.600.000,00
Март
ден.
61.398.305,00
Март
ден.
49.152.542,00
Март
ден.
61.016.949,00
Ноември
ден.

