
Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 2

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

I.1.2) Адреса: ул. Младински бригади бр.2

I.1.3) Град и поштенски код: Битола 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:Марина Капка Савевска , адреса на е-пошта: judomzadoencinja@yahoo.com
телефон/факс: 047 253 339/

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 - Социјална заштита

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

Средства за одржување на
хигиена 24000000-4Стоки Набавки од

мала вредност Февруари

Средства за одржување на
хигиена за потребите на
корисниците во ЈУ Дом за
доенчиња и мали деца-
Битола

Канцелариски материјали 30000000-9Стоки Набавки од
мала вредност Март

Канцелариски материјали
за потребите на ЈУ Дом за
доенчиња и мали деца-
Битола

Набавка на резервни делови
за Патничко моторно возило
Цитроен Ц4 со поврзани
услуги за нивна замена

34300000-0Стоки Набавки од
мала вредност Март

Набавка на резервни
делови за Патничко
моторно возило Цитроен
Ц4 со поврзани услуги за
нивна замена за потребите
на ЈУ Дом за доенчиња

Прехранбени производи,
пијалоци и адаптирано
млеко

15000000-8Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Мај

Прехранбени производи,
пијалоци и адаптирано
млеко за потребите на
корисниците во ЈУ Дом за
доенчиња и мали деца-
Битола

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0af06745-0ed3-4e93-8012-cb0a4f52131e/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7e21d23a-e0bd-45fa-9de6-772347c4b4a4/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ece8ca68-5462-4191-b48b-a912b8d27372/14


Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Пелети за систем на греење 09000000-3Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Јуни Пелети за грејна сезона
2019/2020

Пелени за еднократна
употреба 33000000-0Стоки Набавки од

мала вредност Јули

Детски пелени за
еднократна употреба за
потребите на корисниците
во ЈУ Дом за доенчиња и
мали деца- Битола

Моторен бензин Еуросупер
БС 95 09000000-3Стоки Набавки од

мала вредност Октомври

Гориво за возило за
потребите на Ју Дом за
доенчиња и мали деца-
Битола

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

Поправка и одржување на
водоводна и електрична
инсталација

50700000-2Услуги
Набавки
од мала
вредност

Февруари

Поправка и одржување на
водоводна и електрична
инсталација за потребите на ЈУ
Дом за доенчиња и мали деца-
Битола

Поправка, сервисирање и
одржување на инсталација
на парно греење и
електродизел агрегат

50700000-2Услуги
Набавки
од мала
вредност

Февруари

Поправка, сервисирање и
одржување на инсталација на
парно греење и електродизел
агрегат за потребите на ЈУ Дом за
доенчиња и мали деца-Битола

Санитарни прегледи на
вработените и
бактериолошки анализи и
дезинфекција, дезинсекција
и дератизација

85100000-0Услуги
Набавки
од мала
вредност

Јуни

Санитарни прегледи на
вработените и бактериолошки
анализи и дезинфекција,
дезинсекција и дератизација за
потребите ЈУ Дом за доенчиња и
мали деца- Битола

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 Забелешки Оглас

Градежно-занаетчиски работи за
поправка и одржување на зграда-
санација на оштетени делови и
изведба на контактна термо-
изолациона фасада

45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Мај

Градежно-
занаетчиски работи за
поправка и
одржување на зграда-
санација на
оштетените делови и
изведба на контактна
термо- изолациона
фасада

Датум на првична објава на ЕСЈН 03.02.2020

Датум на објава на верзија 11.02.2020 15:24

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7c0e224d-7c2b-4e49-81d2-24ee916d8e6f/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e4968f01-331e-4271-ba39-72247c6bf5d5/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a9ab3e58-2eb6-4449-9276-c1eed15eb8a5/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a81c59f1-2b35-4211-9c21-17f2f32af6f2/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f713a592-88e1-4a20-8c9d-26533b5ca431/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/85fead25-58ee-46e6-abb9-9eff5ef342a5/13

