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ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Врапчиште

I.1.2) Адреса: улица 100 бр.бб Врапчиште

I.1.3) Град и поштенски код: с.Врапчиште 1238

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Дурим Идризи , адреса на е-пошта: durimidrizi1@gmail.com телефон/факс: 071286684/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

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 Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на тонери 30125100-2Стоки Набавки од мала
вредност

250.000,00
ден. Јануари

Набавка на
канцелариски
материјали

30192000-1Стоки Набавки од мала
вредност

250.000,00
ден. Јануари

Набавка на
информатичка опрема 30200000-1Стоки Набавки од мала

вредност
350.000,00
ден. Јануари

Набавка на гориво -
бензин и дизел 09000000-3Стоки Поедноставена

отворена постапка
1.100.000,00
ден. Јануари

Набавка на бетонски
плочи 44114250-9Стоки Поедноставена

отворена постапка
3.000.000,00
ден. Јануари

Набавка на електрична
енергија 09310000-5Стоки Отворена постапка 7.000.000,00ден. Јули

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Поправка и одржување на службените
возила 50110000-9Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

650.000,00
ден. Јануари

Набавка на услуги за надзор 71250000-5Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

650.000,00
ден. Јануари

Елдин мехмеди eldin.mehmedi

eldin.mehmedi@gmail.com

070/492803eldin.mehmedi@gmail.com
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Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН

Вид на
договор за

јавна набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

мобилни, фиксни и интернет услуги за
потребите на Општина Врапчиште за
две (2) години

64000000-6Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

1.000.000,00
ден. Февруари

Геодетски услуги 71250000-5Услуги Набавки од
мала вредност

300.000,00
ден. Март

Дезинфекција, дезинсекција и
дератизација 90924000-0Услуги Набавки од

мала вредност
150.000,00
ден. Април

Зимско одржување на улици и патишта 90620000-9Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

1.200.000,00
ден. 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

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Санирање и крпење на ударни
дупки во територија на Општина
Врапчиште

45200000-9Работи
Поедноставена
отворена
постапка

3.000.000,00
ден. Април
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