
Досие на годишен план

За период 2019 - Верзија 7

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:Фонд за иновации и технолошки развој Скопје

I.1.2) Адреса: бул.Гоце Делчев бб, зграда на МРТВ 20-ти кат

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Христина Тошевска , адреса на е-пошта: hristina.tosevska@fitr.mk телефон/факс:
072314650/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од
Законот - Економија и финансии

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на
договорот за

јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Канцелариски
материјали 30190000-7Стоки

Барање за
прибирање
понуди

Јануари

Средства за
одржување
хигиена

33761000-2

39800000-0

33770000-8

Стоки
Барање за
прибирање
понуди

Јануари

Набавка на
прехранбени
производи и
пијалаци

15000000-8Стоки Набавки од
мала вредност Јануари

Проценета вредност по делови: За дел 1 -
74.400 денари без ДДВ, односно 87.792
денари со ДДВ, За дел 2 - 315.600 денари
без ДДВ, односно 372.408 денари со ДДВ,
За дел 3 - 60.000 денари без ДДВ, односно
70.800 денари со ДДВ

Гориво за
моторни
возила

09100000-0Стоки
Барање за
прибирање
понуди

Февруари

Лизинг на
возила 34110000-1Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на
информатичка30200000-1Стоки

Набавки од
мала вредност Јуни

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b337999-44ac-4402-83f6-a55a6c4b8733/5
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a924f55-a26c-42a5-a6b0-911b6fa90dff/5
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3d267f97-8788-4095-9e53-ea3cb8710158/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4453278d-e52d-4c46-a27b-99e32ffb1389/5
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c7d8b31a-19a4-4ad1-92d2-3ccdd7ea03d5/5


Предмет на
договорот за

јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

и видео
опрема
Набавка на
канцелариски
мебел

39130000-2Стоки Набавки од
мала вредност Јуни

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Одржување на хардверска
опрема и набавка на тонери

50300000-8

30190000-7
Услуги

Барање за
прибирање
понуди

Јануари

Сметководствени услуги 79210000-9Услуги
Барање за
прибирање
понуди

Јануари

Услуги за управување со
проекти (мониторинг) 79212110-7Услуги Отворена

постапка Јануари

Услуги за фиксна и мобилна
телефонија 64200000-8Услуги Јануари

Транспортни услуги
60100000-9

60000000-8
Услуги Јануари

Услуги за одржување на
згради (хигиена и тековно
одржување)

50000000-5

90900000-6
Услуги Јануари

Обезбедување со 24-часовен
мониторинг 79710000-4Услуги Набавки од

мала вредност Февруари

Агенција за организирање на
настани 79952000-2Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Март

Ревизорски услуги 79210000-9Услуги Набавки од
мала вредност Март

Двонасочна комуникација на
Фондот за иновации и
технолошки развој

79342300-6

79340000-9
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Март

Образовни услуги, услуги за
стручно усовршување и
техничка помош на
корисници

75121000-0

79342300-6
Услуги Отворена

постапка Април

Правни услуги 79100000-5Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Мај

Услуги за управување со
проекти (мониторинг) 79212110-7Услуги Отворена

постапка Мај

рамковна спогодба со
повеќе економски
оператори без
повторно прибирање
на понуди

Услуги за превоз
60172000-4

60171000-7
Услуги Набавки од

мала вредност Септември

Истражување на мислење на
целни групи 79311000-7Услуги Набавки од

мала вредност Септември

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/671a84b4-f987-4006-b69e-57b3a62a7867/5
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/08b9b936-539b-4508-a94b-8367bd95f432/5
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b0ff7e0-b824-48b8-99a3-e7d41ee6fa0c/1
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1638d962-ff71-413c-9f35-6b9f45b76be8/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2eb2c492-c4b9-4d24-a613-bdb7dbd7e75c/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/76a48780-d765-49e9-8861-92766b9c70f3/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/76616776-8c5d-4f9c-a28a-ee3e49dee8ea/1
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f096cd7-aabf-437b-9b46-630954d86b91/1
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/65efb88a-f70c-413a-843c-4b6e54652d92/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e69ef5ca-1dbf-4fea-a118-212e931ed8ac/14


Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Услуги за управување со
проекти (мониторинг) 79212110-7Услуги Отворена

постапка Октомври

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН Вид на договор за јавна

набавка
Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Не се пронајдени соодветни записи
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https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/134bad2a-7baa-413e-8ad5-d4647bd4c270/1

