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: Министерство за Финансии
I.1.2) Адреса: ул. Даме Груев бр.12
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Панче Чоневски , адреса на е-пошта: pance.conevski@finance.gov.mk телефон/факс:
02/3255-631/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - 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
Електрична
енергија

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

09310000-5Стоки

Потрошни
материјали за
тоалети за
објектот на
33760000-5Стоки
Министерството
за финансии и во
Струмица

Канцелариска
опрема и
материјали

30200000-1Стоки

Канцелариски
мебел

39000000-2Стоки

Вид на
постапка
Отворена
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

Јануари

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка
Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Согласно со Договор за групна
набавка заведен под наш бр.03-1159/1
од 16.02.2016 година, потпишан од
Министерство за финансии, Управа за
јавни приходи, Агенција за катастар на
недвижностите и Управа за водење на
матичните книги, постапката ја
спроведува Министерство за финансии
за која исплаќа 12% од вкупната
вредност на договорот. Набавката за
Потрошни материјали за тоалети за
објект во Струмица е планирана со
вкупна проценета вредност во износ
од 500.000,00 денари.

Оглас

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Хардверска
надградба на
48800000-6Стоки
сервери
Набавка,
поддршка и
претплата на
48218000-9Стоки
лиценци за Red
Hat Enterprise
Linux
Поддршка и
претплата на
лиценци и
одржување на
систем за
48730000-4Стоки
управување
безбедносни
информации и
настани
Поддршка и
претплата на
лиценци за Xerox
48218000-9Стоки
DocuShare (DMS
MIS системот на
ЦФЦД)
Поддршка и
претплата на
лиценци за IBM 48218000-9Стоки
DB2 база на
податоци
Компјутерски
потрошен
30200000-1Стоки
материјал
Надградба на
постоечките
48000000-8Стоки
софтвери
Изнајмување на
мултифункциски
машини со
обезбедување на
потрошни
30121200-5Стоки
материјали за
потребите на
Министерството
за финансии
Средства за
обезбедување на
31515000-9Стоки
заштита и
превенција од
Корона вирус
Софтвер за
антивирусна
48761000-0Стоки
заштита на
корисници/сервер

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Набавки од
Јануари
мала вредност

Набавки од
Јануари
мала вредност

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Набавки од
Јануари
мала вредност
Поедноставена
отворена
Јануари
постапка
Поедноставена
отворена
Февруари
постапка

Поедноставена
отворена
Февруари
постапка

Набавки од
Февруари
мала вредност

Набавки од
Февруари
мала вредност

Забелешки

Оглас

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Квалификувани
дигитални
сертификати за 48732000-8Стоки
електронски
потпис
Изнајмување на
опрема за
79952000-2Стоки
настани
Надградба,
поддршка,
претплата и
48000000-8Стоки
одржување на
системот за
виртуализација
Образовни
дидактички
37000000-8Стоки
материјали за
градинка
Детски костими
18400000-3Стоки
за претстава
Мебел и друга
опрема за
потребите на
39000000-2Стоки
градинката на
Министерството
за финансии
Информатичка
30230000-0Стоки
опрема
Набавка на
пелети за
потребите на
44143000-4Стоки
Подрачно
Одделение на
УИПР- Велес
SSL (серверски)
дигитални
48219700-3Стоки
сертификати
Набавка и развој
на нов софтвер за
продажба и
давање во закуп
48000000-8Стоки
на движни и
недвижни ствари
е-аукции на
УИПР
Апликативна
програма за
48000000-8Стоки
основни средства
Новогодишни
15800000-6Стоки
пакетчиња
Гориво за
службените
09000000-3Стоки
моторни возила и
масло за горење

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Набавки од
Март
мала вредност
Поедноставена
отворена
Март
постапка
Поедноставена
отворена
Март
постапка

Набавки од
Март
мала вредност
Набавки од
Март
мала вредност

Набавки од
Април
мала вредност

Отворена
постапка

Мај

Набавки од
Јули
мала вредност

Набавки од
Август
мала вредност

Поедноставена
отворена
Септември
постапка

Набавки од
Септември
мала вредност
Набавки од
Октомври
мала вредност
Поедноставена
отворена
Октомври
постапка

Забелешки

Оглас

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Поддршка и
претплата на
лиценци за HCL
48218000-9Стоки
Domino
Collaboration
Express
Печатени
изданија на
22200000-2Стоки
дневни и
периодични
весници
Поддршка и
претплата на
лиценци за
48218000-9Стоки
заштита и
архивирање на
податоци

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

Оглас

Забелешки

Оглас

Поедноставена
отворена
Ноември
постапка

Набавки од
Декември
мала вредност

Поедноставена
отворена
Декември
постапка

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

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Одржување и
сервисирање на
опрема за следење 50324100-3Услуги
на пристап и
комуникација
Одржување на
менаџмент
информациски
72250000-2Услуги
систем на
Управата за
имотно правни
работи
Одржување и
сервисирање на
клима уреди и
50000000-5Услуги
(HVAC) систем,
санитарна вода и
канализација
Одржување на
софтвер за
72267000-4Услуги
управување со
јавен долг (e-debt)
Одржување на
апликацијата за
МИС
(Management
Information
72250000-2Услуги
System) на
Секторот за
централно
финансирање и

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

склучување на
договори
Одржување на
софтвер за
автоматизација на
50324100-3Услуги
зграда БМС
(Building
management
system)
Ангажирање на
приватна агенција 79611000-0Услуги
за вработување
Одржување на веб
страниците на
72413000-8Услуги
Министерството
за финансии
Одржување на
хортикултурното
уредување во
зградата на
Министерството 77300000-3Услуги
за финансии со
набавка на
саксиско и режано
цвеќе

Тековно
одржување во
објект во
Струмица

Одржување и
поправка на
службените
моторни возила
Миење на
службените
моторни возила
Ангажирање на
авторска агенција
Одржување на
програмска
опрема за
финансиско
работење,
персонална и
кадровска

50324100-3Услуги

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

Набавки од
Јануари
мала вредност

Поедноставена
отворена
Јануари
постапка
Набавки од
Јануари
мала вредност

Набавки од
Јануари
мала вредност

Набавки од
Јануари
мала вредност

Поедноставена
50112000-3Услуги отворена
Јануари
постапка
50112300-6Услуги

Набавки од
Февруари
мала вредност

79120000-1Услуги

Набавки од
Февруари
мала вредност

Постапка со
преговарање
72267000-4Услуги
Февруари
без објавување
на оглас

Согласно со Договор за групна
набавка заведен под наш бр.03-1159/1
од 16.02.2016 година, потпишан од
Министерство за финансии, Управа за
јавни приходи, Агенција за катастар
на недвижностите и Управа за водење
на матичните книги. Постапката ја
спроведува Управата за јавни
приходи, каде што МФ плаќа само
12% од вкупната вредност на
договорот за тековно одржување на
објектот во Струмица во износ од
150.000,00 денари.

Оглас

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

евиденција и
пресметка на
плати
Интернет
Набавки од
симетрична
Февруари
72400000-4Услуги
мала вредност
конекција
Осигурување на
Поедноставена
имот на
Февруари
66515200-5Услуги отворена
Министерството
постапка
за финансии
Развој на нов
менаџмент
информациски
Отворена
48000000-8Услуги
систем на
Февруари
постапка
Управата за
имотно правни
работи
Поедноставена
Печатени
79810000-5Услуги отворена
Февруари
материјали
постапка
Резервација на
авио-билети за
Поедноставена
63512000-1Услуги отворена
службени
Февруари
патувања во
постапка
странство
Изнајмување на
интегрирана
Отворена
72000000-5Услуги
Март
податочна
постапка
инфраструктура
Одржување на
информатичка
Поедноставена
опрема, пасивна 50312600-1Услуги отворена
Март
мрежа и мобилни
постапка
апарати
Изработка на
геодетски
Набавки од
71319000-7Услуги
Март
елаборати и
мала вредност
вештачења
Одржување на
хигиена и тековно
одржување на
објектите за
Набавки од
90900000-6Услуги
Март
одмор на
мала вредност
Министерството
за финансии во
Крушево и Дојран
Претплата на
пристап до
Постапка со
глобален систем
преговарање
48211000-0Услуги
за следење на
Март
без објавување
податоци од
на оглас
меѓународните
финансиски

Забелешки

Преку Службата за општи и
заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија

Преку Службата за општи и
заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија

Оглас

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

пазари-Bloomberg
Терминал
Тековно
одржување на
Набавки од
50324100-3Услуги
градинката на
Март
мала вредност
Министерството
за финансии
Поедноставена
Мобилна
Март
64212000-5Услуги отворена
телефонија
постапка
Поедноставена
Фиксна
Март
64211000-8Услуги отворена
телефонија
постапка
Одржување на
софтвер за
книговодствено
Набавки од
72267000-4Услуги
водење на
Април
мала вредност
кредити и
неповратни
средства
Поштенски
услуги за
Поедноставена
поштенски пратки 64110000-0Услуги отворена
Април
со тежина над 50
постапка
грама
Осигурување на
Набавки од
службените
66514110-0Услуги
Мај
мала вредност
моторни возила
ИПВПН
податочна мрежа
за пренос на
Поедноставена
72000000-5Услуги отворена
податоци за
Мај
потребите на
постапка
трезорското
работење

Одржување на
Набавки од
хигиена во објект 90900000-6Услуги
Мај
мала вредност
во Струмица

Технички преглед
и регистрација на
Набавки од
71356100-9Услуги
Јуни
службените
мала вредност
моторни возила
Одржување на
Набавки од
50312300-8Услуги
Јуни
сервери
мала вредност

Забелешки

Преку Службата за општи и
заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија
Преку Службата за општи и
заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија
Преку Службата за општи и
заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија

Согласно со Договор за групна
набавка заведен под наш бр.03-1159/1
од 16.02.2016 година, потпишан од
Министерство за финансии, Управа за
јавни приходи, Агенција за катастар
на недвижностите и Управа за водење
на матичните книги. Постапката ја
спроведува Управата за јавни
приходи, каде што МФ плаќа само
12% од вкупната вредност на
договорот за одржување на хигиена
на објектот во Струмица во износ од
150.000,00 денари.

Оглас

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Одржување на
системот за
Поедноставена
сигурносна
72250000-2Услуги отворена
Јуни
заштита на
постапка
информациониот
систем
Одржување на
системот за
Поедноставена
интегрирано
72250000-2Услуги отворена
Јуни
комуникациско
постапка
решение за ИП
телефонија
Одржување на
Набавки од
72250000-2Услуги
Јули
софтвер- ФАМА
мала вредност
Поедноставена
Обезбедување на
70000000-1Услуги отворена
Јули
имот
постапка
Одржување на
Набавки од
72250000-2Услуги
Јули
сториџ систем
мала вредност
Одржување на
лифтови во
Набавки од
50750000-7Услуги
Јули
Министерството
мала вредност
за финансии
Одржување на
софтверска
апликација за
Набавки од
проектите „Купи 72250000-2Услуги
Јули
мала вредност
куќа, купи стан“ и
„Купи куќа за
млади“
Одржување на
софтвер за
Набавки од
72267000-4Услуги
Јули
материјално
мала вредност
работење
Одржување на
систем за
продажба и
давање во закуп
на движни и
Набавки од
Август
72250000-2Услуги
недвижни ствари
мала вредност
(Е-аукции) на
Управата за
имотно правни
работи
Изнајмување
Систем за
управување со ИТ
Поедноставена
услуги (ITSM, IT 72000000-5Услуги отворена
Септември
Service Desk,
постапка
Asset
Management)
Одржување и
Постапка со
техничка
72250000-2Услуги
Септември
преговарање
поддршка на

Забелешки

Оглас

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Трезорски
информационен
систем (ТРИС)
Објавување на
огласи во
79000000-4Услуги
печатени медиуми
Oдржување на
софтвер Отворени
72261000-2Услуги
финансии со
платформа за
Јавен долг
Одржување на
апликациите за е72250000-2Услуги
буџет, е-циркулар
и граѓански буџет
Транспорт и
60000000-8Услуги
селидба
Одржување на
50000000-5Услуги
дизел агрегат
Одржување на
трафостаницата
50000000-5Услуги
на
Министерството
за финансии
Експресна
испорака на
64110000-0Услуги
пошта
Одржување на
електронскиот
систем за
пријавување на 72250000-2Услуги
евиденција на
обврските–
ЕСПЕО
Одржување на
систем за
евиденција на
работно време и
72250000-2Услуги
видео надзор на
Управата за
имотно правни
работи
Одржување и
сервисирање на
системот за
автоматско гасење
50324100-3Услуги
и дојава на пожар
и влага и
противпожарни
апарати и опрема
Одржување и
сервисирање на 50324100-3Услуги
инвентар и

Вид на
постапка

Очекуван
старт

без објавување
на оглас
Поедноставена
отворена
Септември
постапка
Набавки од
Септември
мала вредност

Поедноставена
отворена
Октомври
постапка
Набавки од
Октомври
мала вредност
Набавки од
Ноември
мала вредност
Набавки од
Ноември
мала вредност
Поедноставена
отворена
Ноември
постапка

Поедноставена
отворена
Декември
постапка

Набавки од
Декември
мала вредност

Набавки од
Декември
мала вредност

Набавки од
Декември
мала вредност

Забелешки

Оглас

Предмет на
договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

составни делови
на објектот
Систематски
здравствен
85100000-0Услуги
преглед
Одржување и
сервисирање на
електроенергетски
50324100-3Услуги
развод и
осветлување на
зграда

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

Оглас

Поедноставена
отворена
Декември
постапка

Набавки од
Декември
мала вредност

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
Предмет на договорот за
Вид на договор за јавна
ЗПЈН
јавна набавка
набавка
Не се пронајдени соодветни записи
Датум на првична објава на ЕСЈН 21.01.2021
Датум на објава на верзија 21.01.2021 15:27

Вид на
постапка

Очекуван
ЗабелешкиОглас
старт

