
Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 3

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 Набавки од мала

вредност Јануари
рамковна спогодба со
еден економски
оператор

Набавка на прехранбени
производи и пијалаци 15000000-8Стоки Набавки од мала

вредност Јануари
рамковна спогодба со
еден економски
оператор

Набавка на
информатичка и видео
опрема

30200000-1Стоки Набавки од мала
вредност Јануари

Набавка на
канцелариски мебел 39130000-2Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Јануари

Набавка на лиценци 48000000-8Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Јануари

Средства за одржување
на хигиена

33761000-2

33770000-8

39800000-0

Стоки Набавки од мала
вредност Февруари

Рамковна спогодба со
еден економски
оператор

Гориво за моторни
возила 09100000-0Стоки Набавки од мала

вредност Април

Лизинг на возила 34110000-1Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Јуни

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af9ff12e-55be-4131-b60c-7d3ea59f54de/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/84956504-f7dc-478c-9c69-67a9db20b5a3/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b6d6cbb8-518f-49b5-abe3-1a0c837e6897/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9bf91751-4622-4916-903a-b76e846043c2/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8f1fc53-adf5-470f-b940-868ac4e5c1f6/14


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

Угостителски услуги 55520000-1Услуги

Посебни
услуги (под
10.000/20.000
евра)

Јануари

Хотелски услуги 55100000-1Услуги

Посебни
услуги (под
10.000/20.000
евра)

Јануари

Транспортни услуги (авионски карти)
60000000-8

60100000-9
Услуги Јануари

Услуги за фиксна и мобилна телефонија 64200000-8Услуги Јануари

Такси услуги 60120000-5Услуги Набавки од
мала вредност Јануари

Сметководствени услуги 79210000-9Услуги Набавки од
мала вредност Јануари

Ревизорски услуги 79210000-9Услуги Набавки од
мала вредност Јануари

Поштенски услуги (брза пошта) 64100000-7Услуги Набавки од
мала вредност Јануари

Истражување на мислење на целни групи 79311000-7Услуги Набавки од
мала вредност Јануари

Сертификација со ИСО 9001:2015 72330000-2Услуги Набавки од
мала вредност Февруари

Договор за
три години

Услуги за управување со Фонд за еквити и
мезанин инвестиции 79212110-7Услуги Отворена

постапка Февруари Договор затри години

Услуги за управување со проекти -
мониторинг (вклучително со средства од
АФПЗРР)

79212110-7Услуги Отворена
постапка Март

рамковна
спогодба со
повеќе
економски
оператори

Агенција за организирање на настани 79952000-2Услуги Отворена
постапка Март

рамковна
спогодба со
повеќе
економски
оператори

Одржување на хардверска опрема и набавка
на тонери

30190000-7

50300000-8
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Март

Образовни услуги, услуги за стручно
усовршување и техничка помош на
корисници (вклучително со средства од
АФПЗРР)

75121000-0

79342300-6
Услуги Отворена

постапка Април

Двонасочна комуникација на Фондот за
иновации и технолошки развој со граѓани
(целни групи)

79342300-6

79340000-9
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Мај

Правни услуги 79100000-5Услуги Посебни
услуги Мај

Резервна локација и бек-ап (back-up) на
податоци 72300000-8Услуги Набавки од

мала вредност Јуни

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/425f8fb0-bcf2-4546-84cd-7bc84b4ebece/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7cfcd964-2bba-4e9b-9aed-e3a1becad317/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/388c2264-bb86-44c8-a8cd-5e6a00c55ea9/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ba078519-61e9-4992-ab52-6368a7bb5811/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/15f67379-8ad9-4d8a-aeae-2ced33130538/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8da1317-277d-46b1-ab0f-aac126efd654/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/83d5b301-a2c2-4b65-9d9d-1e43dca1f11b/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8795e684-a18e-44cd-8b32-ff090fe8118c/1
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d3dd99cd-9c52-4b5c-b8e9-803c8e13089d/1
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e00611ea-e062-4d64-bf46-4b301b21cfb6/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e07a262a-b4ec-4a43-bfaf-fb96f9b7f2f2/14


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Услуги за превоз
60170000-0

60172000-4
Услуги Набавки од

мала вредност Септември

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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