Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

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

Канцелариски материјали

30190000-7Стоки

Набавка на информатичка и
видео опрема

30200000-1Стоки

Набавка на канцелариски
мебел

39000000-2Стоки

Набавка на лиценци

48000000-8Стоки

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

рамковна
Набавки од
спогодба со еден
Февруари
мала вредност
економски
оператор
Набавки од
Февруари
мала вредност
Поедноставена
отворена
Февруари
постапка
Поедноставена
отворена
Март
постапка

33761000-2
Средства за одржување
39800000-0
хигиена и средства за заштита
Стоки
33770000-8
од КОВИД-19

Набавки од
Март
мала вредност

рамковна
спогодба со еден
економски
оператор

Набавки од
Април
мала вредност

рамковна
спогодба со еден
економски
оператор

33140000-3
Набавка на прехранбени
производи и пијалаци

15000000-8Стоки

Оглас

Предмет на договорот за
јавна набавка
Гориво за моторни возила

ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

Оглас

Поедноставена
отворена
Април
постапка

09100000-0Стоки

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Предмет на договорот за јавна
набавка
Хотелски услуги

ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

55100000-1Услуги

Вид на
постапка
Посебни
услуги

Очекуван
Забелешки Оглас
старт
Февруари

60400000-2
Транспортни услуги (авионски карти) 60000000-8 Услуги

Февруари

60100000-9
64211000-8
Услуги за фиксна и мобилна
телефонија

64212000-5 Услуги

Поедноставена
набавка за
отворена
Февруари
две години
постапка

64210000-1
Такси услуги

60120000-5Услуги

Сметководствени услуги

79210000-9Услуги
64110000-0

Поштенски услуги (брза пошта)

Услуги

Набавки од
Февруари
мала вредност

Услуги

Поедноставена
отворена
Февруари
постапка

64100000-7
79210000-9
Ревизорски услуги
79212000-3
Услуги за управување со проекти мониторинг

79212110-7Услуги

Објавување на огласи

22200000-2Услуги

Oсигурување на имот

66510000-8Услуги

Одржување на хардверска опрема и 30190000-7
набавка на тонери и резервни делови
Услуги
50300000-8
за печатачи
Двонасочна комуникација на Фондот
за иновации и технолошки развој со 79342300-6Услуги
граѓани (целни групи)
Резервна локација и бек-ап (back up)
72300000-8Услуги
на податоци
Агенција за комуникациски услуги

Набавки од
Февруари
мала вредност
Поедноставена
отворена
Февруари
постапка

79952000-2Услуги

Отворена
постапка

рамковна
спогодба со
Февруари повеќе
економски
оператори

Поедноставена
отворена
Февруари
постапка
Поедноставена
отворена
Март
постапка
Поедноставена
отворена
Март
постапка
Поедноставена
отворена
Мај
постапка
Поедноставена
отворена
Јуни
постапка
Отворена
постапка

Јули

рамковна
спогодба со
повеќе

Предмет на договорот за јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
Забелешки Оглас
старт
економски
оператори

Управување со животна средина

90000000-7Услуги

Правни услуги

79100000-5Услуги

Тековно и адаптивно одржување на
веб-страницата на Фонд за иновации
технолошки развој
Техничка помош за потенцијални
апликанти и менторска обука на
корисници

72000000-5

Услуги за преведување

79530000-8Услуги

Услуги
48000000-8
75121000-0
Услуги
79342300-6

Отворена
Август
постапка
Поедноставена
отворена
Септември
постапка
Поедноставена
отворена
Септември
постапка
Отворена
постапка

Декември

Поедноставена
отворена
Декември
постапка

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
Предмет на договорот за
Вид на договор за јавна
ЗПЈН
јавна набавка
набавка
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Вид на
постапка

Очекуван
ЗабелешкиОглас
старт

