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ГОДИТIТЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА

HA МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМјОДЕЛСТВ0, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Репубпика д~ акедонија
MuuucTeprBQ за земјоделпво, шумарство и водоtтопанпво
Проценета
Ред.

Предмет на договорот за јавна

Бр.

набавка/Рамковнаспогодба

1

2

Шифра

Очекуван
почеток на

вредност на
договорот /

според

постапката

рамковната

ОПЈН

(месец)

спогодба
без ДДВ (денари)

3

4

5

Вид на постапката

6

Забелешки:

7

ДЕЛ I ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ HA СТОКИ

Набавка на канцелариски
1.

материјали,

тонери
единици

за

Хемикалии,

творувачи,

2

хартија

и

подрачните
реагенси,

4.300.000,00

Отворена

постапка

рас-

аналитички

стандарди,
референтни
стандардни
материјали,
потрошен материјал, опрема
и боци со гасови и резервни
делови за инструменти за
тековните анализи согласно
мониторииг програмите, за
потребите на акредитација
на методите и воведување
на нови методи за тековните

анализи за потребите на
Дрхсавна

јануари

Фитосанитарна

јануари

4.062.641,00

Отворена
постапка

Буџет на МЗiПВ
2019 програма 5,
потпрограма
53,
ставка 423
Денари 720.000,00
Програма
5,
потпрограма
51,
ставка 464, сметка
637, Денари
3.342.641,00

Реп! Gл ика Маr;едон4lја
Министерпва за земјоделство, шумарствfl и водостопанство
Лабораторија
Постапка со
3

Набавка на информатичка

опрема

ф ев

а и

рур

500.000,00

барање за

прибирањена
понуди
Постапка со

4.

Набавка на системски

март

софтвер

1.200.000,00

барање за
прибирање на

понуди
За

2019

година

предвидени
Набавка
5.

на

подрачните

возила

за

единици

на

април

32.000.000,00

МЗШВ

Отворена

постапгса

се

2.000.000 ден a за
период од 5+ 1

година

вкупната

набавка изнесува
32.000.000
6

Репрезентативен материјал
наменет за делегации

мај

300.000,00

Постапка со
барање за
прибирање на

понуди
Набавка на софистицирана

опрема за аналитички и
7

дијагностички
методи
и
стандардни материјали за

потребите

на

фитосанитарна

Дрхсавната

јули

2.700.000,00

Отворена
постапка

Репу бли ка Македон L.lја
Миииtтерство за земјодепt7rво, шумарtтв о и аодоtто nаипво
лабораторија
Постапка со
8

Набавка

на

средства

за

јули

хигиена

200.000,00

барање за
прибирање на

понуди
Униформи за вработените
9.

лица

шумско

во

септември

13.300.000,00

септември

1.250.000,00

полициските станици

10.

Macno за горење - екстра
лесно 1 (En-i) за потребите
ПЕ при МЗШВ и за
на
шумско
на
потребите

Отворена

постапка

Отворена

постапка

полицискистаници
Постапка co
11.

Дигитални сертификати

Набавка
12.

ua

горива
возила

моторни

ноември

300.000,00

декември

10.000.000,00

за
за

потребите на M3IiIB
Набавка

и

монтажа

посташ<а

7.500.000,00 со

дел од главниот цевовод за
наводнување на Горна зона
на Дисанско Поле од ХМС
ТИКВЕШ

Отворена

на

цевки и фасонски делови на
13.

барање за

прибирањена
понуди

~

ан а и
у р

Програма за

вклучен ДДВ,

Отворена

финансиска

6.150.000,00 без

постапка

поддршка на

ДДВ

руралниот развој

Реп1Gл ика Македан4lја
Министерство за земјоделство, шумарства 4 вадоtтопанство

14.

монтахса

Набавка

и

опрема

за

на

за

канал

наводнува њ е

село

во

јануари

К амењане во должина од
200 метри

600.000,00

Постапгса со

Програма за

со вклучен ДДВ,

барање за

финансиска

492.000,00 без

прибирање на

поддршка на

ДДВ

понуди

руралниот развој

ДЕЛ II ДОГОВОРИ И РАЧIКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ HA УСЛУГИ
Постапка co

Избор на приватна агенција
1

за вршење на привремени
вработувања за 2019 година

јануари

800.000,00

за потребите на M3IiIB
2.

Осигурителни услуги

3

Печатење на материјали за
потребите на МЗШВ

Поправка

на

4

на

понуди
јануари

3.000.000,00

јануари

2.000.000,00

јануари

1.000.000,00

Отворена

постапка
Отворена
постапгса

тековно

одрхсување на опремата за

потребите

прибирање на

опрема,
и

гсалибрација

барање за

Др>кавната

Отворена

постапка

фитосанитарна
лабораторија при МЗШВ
Одрхсување и надградба на

системот
5.

за

непрекинато

напојување со ел. енергија
(Дизел-агрегат u UPS уреди)
на централната локација на

февруари

600.000,00

Постапка co
барање за
прибирање на

понуди

Р еnубл и ка М акед о наiја
Ми иистерстзо за зем јо,qелст во , шумарtтв о и вt д оtтоп а ипвв

Министерството

за

земјоделство, шумарство и

водостопанство
6.

Интернет пристап

7.

Одрхсување на софтвер и
надградба на софтверска
апликација за ЕРЗС

8

9.

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

Одр ~кување и хостирање на
веб страната на iVI3ШB

февруари

февруари

февруари

3.000.000,00

2.400.000,00

200.000,00

Отворена

постапка
Отворена
постапка

Постапка со
ба ање за
р
прибирање на

понуди

март

60.000,00

Постапка со
барање за
прибирање на

понуди

10.

Пр евентивно одрхс вање на
у
софтвер
за
материјално
сметководствено работење

Програма за
финансиска
поддршка на
руралниот развој

март

20.000,00

Постапка со
барање за
прибирање на
понуди

Точките 9 и 10 ќе
се спроведат во
една постапка
како делипа

набавка
Точките 9 и 10 ќе
се спроведат во
една постапка
како делива

Р ЕП1 б ЛЅ1hд Ma кедо н uja
Мrѕнистерпво за земјоделство, шу м арство и В одапопаипво

набавка

11.

Надградба на софтверска
аплитсација за Мрехса од
сметководствени податоци

Програма за
чтарт

1.500.000,00

од земјоделски стопанства

Отворена

финансиска

постаптса

поддрштса на
руралниот развој

за потребите на МЗШВ

12.

13.

Одр ~кување и хостирање на

DWH-6aзa на податоци
Надградба на софтверстса
апликација на Земјоделски
информативен систем - Data

март

март

300.000,00

500.000,00

ware house

14.

Одрхсување на лифтови во
централната лотсација на
за
Министерството
земјоделство, шумарство и

март

200.000,00

водостопанство

15.

и
техничка
Одрхсување
на
СИЗП
подршка
софтверската апликација за

Постапка со
барање за

прибирање на
понуди
Постаптса со
барање за
прибирање на

Програма за
финансиска
поддршка на

понуди

руралниот развој

Постапка со
барање за

прибирањена
понуди
Програма за

март

1.722.000,00

потребите на Секторот за

Отворена

постапка

Изработка
на
Геодетстси
елаборат за посебни намени

подрштса на

рур р ј
алниот азво
/ Буџет на МЗЈТТВ

тсонсолидација при МЗШВ
16.

ф инансиска

мар г

L234.000,00

Отворена
постаптса

Р елубл и ка акедлн и ј а
М имигте р ство з а земјодеntт в о, ш умарства н вадаствпанtтво
- проект за консолидација
на земјоделско земјиште во
с. Егри, општина Битола
Изработка

на

изводливост
17.

18

студии

на

Програма за

(физибилити

студии) за девет (9) проекти
за консолидација на
земјоделско земјиште
Систематски
преглед
вработените во МЗШв

за

март

март

14.191.000,00

800.000,00

Отворена

финансиска

постапка

подршка на
руралниот развој

Постапка со
барање за
прибирање на

понуди
Процена
19.

на

ризик

на

работните места, мерење на
микроклиматските услови и

април

3.000.000,00

обука на вработените во

Отворена

постапка

мзтттв
20.

Превентино одр жување на
регистарот на увозници на
одделни
земјоделски

април

160.000,00

производи

Постапка со
барање за
прибирање на

понуди

21

Превентивно одрхсување на
регистарот на
производители за органско
земјоделско производство

22.

Набавка

на

услуги

од

април

100.000,00

Постапка co
барање за
прибирање на
понуди

јуни

1.000.000,00

Постапка со

Леп1 блi ~ ка М акедон4lја
Ммнмстерство за земјоделство, шумарствv и водоствпанства
барање за
прибирање на

авторска агенција

понуди
Набавка

23.

24

25.

на

услуги

за

на
штетни
сузбивање
организми (глодари и други
штетници) кај земјоделски и
шумски растителни видови
дезинсекција,
со
и/или
дезинфекција
дератизација во случај на
појава на зараза
Сервис и одрхсување на

возила
Одржување на ИТ опрема
(кардвер)

јуни

1.000.000,00

јуни

3.800.000,00

јуни

300.000,00

Постапка со
барање за
прибира њ е на
понуди

Отворена

постапка
Постапка co
барање за
прибирање на

понуди
Изработка на етикети за

26.

обеле>куваг-vе на семенски и
саден материјал, Печатење
на контролни маркици етикети за обелехсување на

брашно

и

Изработка

јули

5.050.000,00

Отворена
постапка

август

120.000,00

Постапка со

на

пасоши за растенија
27.

Превентивно одрхсување на

Програма 5,
потпрограма 51,
ставка 464, сметка
637

Рел16лика Македонија
Ммииперство за земјоделп во, шуМарство и во;цоtтопанство
модуларен

софтвер

апликативен

за

преговарање без

трезорско

претходно

работење, буџетирање со
јавни набавки и регистри со

објавување на
ornac

издадени маркици
28

Миење на слухсбени возила
ма МЗШВ

септември

200.000,00

Постапка со
барање за
прибирање на

понуди

29

Одржување на системот за
и
ладење
греење
на
централната локација на
Министерството
за
земјоделство, шумарство и

септември

250.000,00

септември

2.000.000,00

Постапка со
барање за
прибирање на
понуди

водостопанство

30.

Системско одр ж ување на
Информатичкиот систем во
Дата
центарот
на

Министерството

за

Отворена

постапка

земјоделство, шумарство и

;водостопанство

31.

Превентивно одрхсување на
софтверско
водење
на
евиденции
за
тутунско
производство,
површини,
договори и откуп

октомври

130.000,00

Постапка со
барање за
прибирање на

понуди

Pen,Gлl ~ r;a М акеданија
М и нwстерство за зеnпјаделства,
Адаптивно

одр>кување

на

со ф тверско

водење

на

евиденции
32.

У арствв и водоствпанств©

за

производство,

тутунско
површини,

Постапкасо
октомври

договори и откуп за
потребите на Секторот за
земјоделство при M31iTB

33.

Технички
преглед
регистрација на возила

и

ноември

800.000,00

800.000,00

барање за

прибирање на
понуди

Програма за

ф инансиска
поддршка на
РУРалниот развој

Постапка со
барање за
прибирање на

понуди
Надзор
34.

35.

над

работи

рехабилитација на пумпна
станица Дебар
Изработка
на
Основен
проект за изградба на
систем за наводнување во
Општина Долнени

Надзор

над

работите

1.800.000,00 со

за
сј~ евруари

апр ил

за

поправг<а и одр>кување на

36. дел

од

брзотокот

на

април

преливниот орган на брана

Петрашевец - Делчево
3

7

Изработка
техничка
на
документација за вештачка

ма

ј

Програма за

вклучен ДДВ,

Отворена

финансиска

1.476.000,00 без
ДДВ

постапка

поддршка на
руралниот развој

4.000.000,00 со
вклучен ДДВ,
3.280.000,00 без
ДДВ
300.000,00 со
вклучен ДДВ,
246.000,00 без

Отворена
постапка

Програма за
финансиска
поддршка на
руралниот развој

ДДВ

Постапка со
барање за
прибирање на
понуди

Програма за
финансиска
поддршка на
руралниот развој

3.000.000,00 со
вклучен ДДВ,

Отворена
постапка

Програма за
финансиска

Fепlбл и ка h,экедnн и ја
Министерство за земјоделtтео,

У арство и водаtтопанстео

акумулација - брана на
место викано Нерково андок

во

атарот

на

2.460.000,00 без
ДДВ

поддршка на
руралниот развој

3.684.000,00 со
вклучен ДДВ,
3.020.880,00 без
ДДв

Отворена
постапка

Програма за
финансиска
поддршка на
руралниот развој

Постапка со
барање за
прибирање на
понуди

Програма за
финансиска
поддршка на
руралниот развој

Постапка со
барање за
прибирање на
понуди

Програма за
финансиска
поддршгса на
руралниот развој

Отворена
постапка

Програма за
финансиска
поддршка на
руралниот развој

Постапка со

Програма за

село

Владимирово, Берово
Надзор над изведбата на 3
мали системи за
наводнување (ИПА)

38.

Изработка на архитектонско
урбанистичг<и
проегст
за
и
брана
агсумулација

39.

"Слупчанска

река"

мај

јуни

со

ДДВ

придрухсни објекти

Изработка
елаборат

на
за

геодетски
геодетски

работи за посебни намени
за нумерички податоци за
потполна
експропријација
за брана и акумулација

40.

"Слупчанска
~

300.000,00 со
вклучен ДДВ,
246.000,00 без

река"

јуни

500.000,00 со
вклучен ДДВ,
410.000,00 без
ДДВ

со

придружни објекти

41.

Изработка на Ф изибилити
студија за искористување на
водите од брана Конско

септември

6.140.000,00 со
вклучен ДДВ,
5.034.800,00 без
ДДв

42.

Превентивно одрэкување

декември

300.000,00

М дК е дОН41 ) гЭ
М и нистерпво за земјоделства, шу м арств о и водост о паиств©
РЕП}'бЛ11Кд

за

системот

на

управува њ е

со др>кавно

земјоделско земјиште
Превентивно одрхсување
43.

на апликативен софтвер
за позитивно електронско

4ѕ.
46.

Услуги

финансиска

прибирање на

поддршка на

понуди

руралниот развој

Постапка со
декември

300.000,00

барање за
прибира њ е на
понуди

наддавање
44.

барање за

за

мобилна

Преку со3Р

телефонија
Услуги

фиксна

за

Пре ку со3Р

телефонија
Услуги за резервација на
авио билети

Преку со3Р

ДЕЛ III ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ сПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ HA РАБОТИ
Реконструкција на канал за
1.

наводнување во Бучим,

февруари

Крушево

2

Реконструкција

на

брана

Отовица, Велес
Изградба
3

на

систем

наводнување во село Зајас

за

~ ев р

уа и
р

мар1

3.000.000,00 со

Постапка со

Програма за

вклучен ДДВ,

барање за

финансиска

2.460.000,00 без

прибирање на

поддршка на

ДДВ

понуди

руралниот развој

3.600.000,00 co

Постапка со

Програма за

вклучен ДДВ,

баран~ е за

финансиска

2.952.000,00 без

прибира њ е на

поддршка на

ДДВ

понуди

руралниот развој

7.000.000,00 со

отворена

Програма за

вклучен ДДВ,

постапка

финансиска

Републ и ка Уlакедан и ја
Мииистерство за земјоделство, шумарtтвв II в©доt топанство

4.

Поправка и одржување на
дел од преливниот орган на
брана Петрашевец - Делчево

Реконструкција
5

6

Ормански канал, Скопје

Санација на 6 сифони во
ХМС Тиквеш

Изградба

7.

на

доводен

на

канал

зафат

на

Контролирале: Мајда Ристовска

поддршка на
руралниот развој

април

6.000.000,00 со
вг<лучен ДДВ,
4.920.000,00 без
ДДВ

Отворена
постапка

Програма за
финансисг<а
поддршка на
руралниот развој

април

4.000.000,00 со
вклучен ДДВ,
3.280.000,00 без
ДДВ

Отворена
постапка

Програма за
ф инансиска
поддршка на
руралниот развој

61.400.000,00 со
вклучен ДДВ,
50.348.000,00
без ДДВ

Отворена
постапка

Програма за
финансиска
поддршка на
руралниот развој

12.000.000,00 со
вклучен ДДВ,
9.840.000,00 без
ДДВ

Отворена
постапка

Програма за
финансиска
поддршка на
руралниот развој

ма

ј

и

река

јуни

Елешка, с.Гермијан - Битола
Изработил: vиљана Горгиевска Бур гев

5.740.000,00 без
ДДВ

~

Татјана Симовска Hріо cl<а
Согласен: Далибор Јакимовски

ç~

