Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 8

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Третиот-Североисточен плански регион
I.1.2) Адреса: Илинденска бб.
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓи Петрушевски , адреса на е-пошта: georgi@northeastregion.gov.mk телефон/факс:
031/550-115/
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 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

Набавка за
иновативен проект
во рамките на
проектот
32000000-3Стоки
„Оддржлив и
инклузивен
рамнопмерен
регионален развој“

Набавка на опрема
за непречено
движење и пристап 33193000-9Стоки
на лица со посебни
потреби

Набавка на гориво
09000000-3Стоки
за службено
моторно возило

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Поедноставена
отворена
Март
постапка

Забелешки

Донација од Швајцарска агенција за развој со
кофинансирање на Влада на РСМ,
претставувана од МЛС, согласно Упатство и
Договор склучен со МЛС

Набавка на опрема за непречено движење и
пристап на лица со посебни потреби во
согласност со Активност 2.2.1 од проект од
Грантовата шема со наслов: „ Социјална
Набавки од
Октомври инклузија на деца од рурални средини и
мала вредност
згрижување на жртви на семејно насилство,
поплави и пожари “ во рамките на проектот:
„ Одржлив и инклузивен рамномерен
регионален развој “
Центар за развој има потреба од гориво за
сопствено сл. возило заради континуирана
Набавки од
реализација на работни
Декември
мала вредност
состаноци/работилници со општините во
СИПР, увид во реализација на проектите на
лице место, како и меѓурегионална соработка

Оглас

Предмет на
договорот за јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

Оглас

со Центрите за развој и потреба од
координација за Меѓугранични проекти со Р.
Бугарија
Набавка на
канцелариски
материјали

30000000-9Стоки

Набавки од
Редовна годишна набавка на канцелариски
Декември
мала вредност
потрошен материјал

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка

Вид на
договор Вид на Очекуван
за јавна постапка старт
набавка

ЗПЈН

Набавка на услуги за примена на регионални
Набавки
форуми во процесот на идентификација на
55000000-0Услуги од мала Јануари
проектни идеи за грантова шема (организирање
вредност
на 4 регионални форуми)

Стручен надзор над градежни работи за
потребите на Центар за развој на Третиот71000000-8Услуги
Североисточен плански регион
Изведба на градежно-занаетчиски работи во
објектот во склоп на рекреативниот регионален
центар Базен Куманово-2 (Активност 6), во
45000000-7
рамките на проектот; „ Подобрување на
условите за рурален развој, развој на туризмот и
мобилноста во Североисточен плански регион –
Фаза 3“

Забелешки

Оглас

Донација од
Швајцарска агенција
за развој и Влада на
РСМ, претставувана од
МЛС, согласно
договор склучен со
МЛС наш дел. бр.
05-166/1 од 25.12.2019
година врска дел. бр.
на МЛС 02-248/1 од
30.12.2019 година.

Набавки
од мала Мај
вредност
Конкурс
за избор
Март
на идејно
решение

Резултати: Ќе се
зголеми бројот на
туристи и спортски
екипи (припреми) од
регионот и пошироко
на овој важен
комплекс.

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка

Интервенции за оформување на функционална
средина, Спортско - Рекреативен Центар, Куманово

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Поедноставена
Работи отворена
Јануари
45000000-7
постапка
IA27-7

Реконструкција на патни правци во општина Липково
Поедноставена
за подобра поврзаност на Североисточниот и
45000000-7Работи отворена
Март
Скопскиот регион. (Активност бр.1 и 2 од
постапка
Апликацијата до БРР)

Забелешки
Резултати:
Воспоставување
на функционална
структура во
склоп на
регионалниот
спортски центар
- Куманово
Резултати: Преку
реконструкцијата
на лок. патни
правци ќе се
овозможи
поврзување на

Оглас

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Реконструкција на кров на спортска сала, во рамки на
регионалниот спортски центар – Куманово во рамките
Поедноставена
на проектот: „Подобрување на условите за рурален
45000000-7Работи отворена
Март
развој, развој на туризмот и мобилноста во
постапка
Североисточниот плански регион – Фаза
5“ (Активности 2 од Апликацијата до БРР)

Градежни и градежно занаетчиски работи за
довршување на градежно занаетчиски работи и
ставање во целосна функција на видиковец на тераса
на Хотел-олимписки базен, во склоп на регионалниот 45000000-7
Поедноставена
спортски центар во Куманово , во рамките на
Работи отворена
Март
IA23-5
проектот: „Подобрување на условите за рурален
постапка
развој, развој на туризмот и мобилноста во
Североисточниот плански регион – Фаза
5“ (Активности 1 од Апликацијата до БРР)

Изведба на градежно-занаетчиски работи во објектот
во склоп на рекреативниот регионален центар Базен
Поедноставена
Куманово-2 (Активност 6), во рамките на проектот;
Март
45000000-7Работи отворена
„ Подобрување на условите за рурален развој, развој
постапка
на туризмот и мобилноста во Североисточен плански
регион – Фаза 3“

Изградба на локален пат во село Младо Нагоричане
маала Брадиновци, општина Старо Нагоричане и
Изградба на патен правец во с.Псача (делница Старо
школо - Дамјанска маала), општина Ранковце, во
рамките на проектот: „Подобрување на условите за
рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во
Североисточниот плански регион – Фаза
5“ (Активности 3 и 4 од Апликацијата до БРР)

Поедноставена
Април
45000000-7Работи отворена
постапка

Забелешки
голем број
населени места
од општина
Lипково,
директно до
регионалниот
патен правец
P1102, Скопје Куманово
Резултати:
Реконструрани
3.530м2 кров на
спортска сала, во
рамки на
регионалниот
спортски центар
– Куманово
Резултати:
Довршен и
ставен во
функција
видиковец/тераса
од 364 м2 на
хотел-олимписки
базен, во склоп
на регионалниот
спортски центар
во Куманово.
Резултати: Ќе се
зголеми бројот
на туристи и
спортски екипи
(припреми) од
регионот и
пошироко на
овој важен
комплекс.
Резултати: - Со
Активност 3Изграден
локален пат во
село Младо
Нагоричане
маала
Брадиновци,
општина Старо
Нагоричане во
должина од
645метри.
Резултати: -Со
Активност 4Изграден патен
правец во
с.Псача (делница
Старо школо -

Оглас

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Подобрување на туристичка инфраструктура за
пристап до туристички локалитети во општина Крива
Поедноставена
IA27-7
Паланка, во рамките на проектот: „Подобрување на
Работи отворена
Април
условите за рурален развој, развој на туризмот и
45000000-7
постапка
мобилноста во Североисточниот плански регион –
Фаза 5“ (Активност 5 од Апликацијата до БРР)

Набавка за инвестициски проект во рамките на
проектот „Оддржлив и инклузивен рамнопмерен
регионален развој“

45000000-7
IA23-5

Поедноставена
Работи отворена
Април
постапка

Реконструкција на патен правец од регионален пат
1205 – с. Талашманци – с. Крилатица, с. Нежилово во
должина од 928,52 метри, во рамките на проектот:
Поедноставена
„Подобрување на условите за рурален развој, развој на 45000000-7Работи отворена
Мај
туризмот и мобилноста во Североисточниот плански
постапка
регион – Фаза 5“ (Активност 6 од Апликацијата до
БРР)

Реконструкција на кружна сала во простор наменет за
промоција на туристички атракции на Североисточен 45000000-7
Поедноставена
плански регионот, во рамките на проектот: Промоција
Работи отворена
Мај
IA27-7
на туристички атракции на Севроисточен плански
постапка
регион (Активност 1 од Апликацијата до БРР)

Североисточен плански регион со подобар пристап до
Поедноставена
обработливи површини во подрачја на интензивна
45000000-7Работи отворена
Јуни
земјоделска дејност
постапка

Забелешки
Дамјанска
маала), општина
Ранковце во
должина од 1
километар
Резултати: Изградени
патеки за пешаци
долж главната
улица во Крива
Паланка од
десната страна
почнувајќи од
влезот на градот
до Стара чаршија
во должина од
2.240,74метри
Донација од
Швајцарска
агенција за
развој со
кофинансирање
на Влада на
РСМ,
претставувана од
МЛС, согласно
Упатство и
Договор склучен
со МЛС
Резултати:
Реконструиран
патен правец од
регионален пат
1205 – с.
Талашманци – с.
Крилатица, с.
Нежилово во
должина од
928,52 метри,
општина
Кратово
Резултати: Ќе се
реконструира
комплетно
старата кружна
сала, која се
наоѓа во зградата
на поранешен
Комитет во
општина
Куманово
Од јавен повик
на Министерство
за земјоделство,
шумарство и

Оглас

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки
водостопанство,
согласно
Програмата за
капитални
субвенции за
развој на
плански региони
во областа на
земјоделството и
руралниот
развој; изработка
на тaмпонски
слој на улици и
патишта во
СИПР
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Оглас

