Досие на годишен план

За период 2019 - Верзија 3

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13
Ноември“ - Скопје
I.1.2) Адреса: ул. Борис Сарафов бр. 129
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Лилјана Димовска , адреса на е-пошта: info@gerontology.org.mk телефон/факс: 2031-238/
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 Здравство

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 на стоки - Лабораториски материјали
38000000-5Стоки
за период од 1 година
Набавка на стоки - Средства за одржување на
39000000-2Стоки
хигиена и галантерија за период од 1 година
Набавка на стоки - Ребрендирање на сите
22000000-0Стоки
видови обележја
Набавка на стоки - Машина за миење на
31000000-6Стоки
садови
Набавка на стоки - Лесно масло за горење Екстра лесно масло за домаќинство -1 ( ЕЛ) за 09000000-3Стоки
период од 2 години
Набавка на стоки - Медицинска опрема

Набавка на Стоки – Млеко и млечни
производи за период од 1 година

33000000-0Стоки

15000000-8Стоки

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

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

Март

Поедноставена
отворена
Март
постапка

Поедноставена
отворена
Март
постапка

Постапката е
предвидена во
основниот план за
2019, но поради
поништување се
прави дополна на
објавениот план на
ЕСЈН.

Оглас

Предмет на договорот за јавна набавка

Набавка на стоки - Електрична енергија

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

09000000-3Стоки

Набавка на стоки - ХТЗ опрема, постелнина и
18000000-9Стоки
пижами
Набавка на стоки - Леб и бели пецива за
болничка исхрана за период од 1 година
Набавка на стоки - Технички материјали електро, водоводен, оков и железарија,
молерофарбарски материјали, Зидарски
материјали, алат и прибор за период од 1
година
Набавка на стоки - Прехрамбени производи месо, месни производи и риба за болничка
исхрана за период од 1 година
Набавка на стоки - Медицински потрошен
материјал за период од 1 година
Набавка на стоки - Готови оброци за
пациентите во Хоспис Сју Рајдер - Битола за
период од 1 година

15000000-8Стоки

44000000-0Стоки

15000000-8Стоки
33000000-0Стоки
15000000-8Стоки

Набавка на стоки - Патничко моторно возило 34000000-7Стоки
Набавка на стоки - Цветни аранжмани за
репрезентација
Набавка на стоки - Медицински кислород и
течен азот за период од 2 години
Набавка на стоки - Печатени обрасци

03000000-1Стоки
24000000-4Стоки
22000000-0Стоки

Набавка на стоки - Лекови и медицински
33000000-0Стоки
средства за период од 1 година
Набавка на стоки - Прехрамбени производи колонијални и конзервирани производи за
15000000-8Стоки
период од 1 година
Набавка на стоки - Канцелариски материјали
30000000-9Стоки
и материјали за АОП за период од 1 година

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

Оглас

Отворена
Мај
постапка
Поедноставена
отворена
Јуни
постапка
Поедноставена
отворена
Јуни
постапка
Поедноставена
отворена
Јули
постапка
Поедноставена
отворена
Август
постапка
Отворена
Август
постапка
Отворена
постапка

Август

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

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка

Набавка на стручни услуги од областа на градежништвото
Набавка на услуги - Изработка на проектна документација за
изградба на болнички објект
Набавка на Услуги – Одржување и сервисирање на патнички
лифт, лифт за транстпорт на храна и товарен хидрауличен
лифт со носивост до 300кг за период од 1 година

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
Забелешки Огла
старт

Набавки од
Јануари
мала вредност
Поедноставена
71000000-8Услуги отворена
Март
постапка
71000000-8Услуги

Набавки од
50000000-5Услуги
Март
мала вредност

Постапката е
предвидена
во основниот
план за 2019,

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
Забелешки Огла
старт
но поради
поништување
се прави
дополна на
објавениот
план на
ЕСЈН.

Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на Апарат 1.Дензитометар, 2.Биохемиски апарат Elisa Strip Rider; 3.ЕХО
апарат и 4.Дигитален ЕХО апарат и доплер систем за
васкуларна терапија
Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на патнички и
товарни моторни возила за период од 1 година
Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на опрема и
тоа: 1.Компјутери(хардвер), 2.Бела техника, клими и разладни
уреди, 3.ППапарати и опрема, 4.Телефони, телефонска мрежа
и дигитални телефонски централи, 5.Видео надзор со мрежа,
6.Правосмукалки, 7.Апарати во кујна, 8.Електрична
инсталација, 9.ТВ уреди, 10.Машини во перална,
11.Одржување и сервисирање на котлови и оџаци и
топловодна инсталација, 12.Доводна и одводна канализациона
и водоводна мрежа, 13. Електричен алат, 14.Машина за шиење
Набавка на услуги - Осигурување на имот и возила и
осигурување ододговорност на здравствени работници
Набавка на услуги - Физичко обезбедување на имот и лица
(Битола) за период од 2 години

50000000-5Услуги

Набавки од
Април
мала вредност

50000000-5Услуги

Набавки од
Мај
мала вредност

Поедноставена
Мај
50000000-5Услуги отворена
постапка

Набавки од
Август
мала вредност
Поедноставена
79000000-4Услуги отворена
Август
постапка
66000000-0Услуги

Набавка на услуги - Кетеринг по повод Патрониот празник
наво ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и
палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје

55000000-0Услуги

Услуги за резервација и набавка на авиобилети за сите
европски и интерконтинентални дестинации за економска
класа за период од 2 (две) години

Завршена
постапка
согласно
планот од
2018 година
за 2 години.
Се
резервираат
средства,
дефинирани
во одлука за
Набавки од
набавка бр.
60000000-8Услуги
Октомври
мала вредност
05-3409/2 од
24.12.2018
година, во
износ од
307.000.00
денари без
вклучен
ДДВ.
Важност на
договор до
29.01.2021
година

Набавки од
Септември
мала вредност

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
Забелешки Огла
старт

Набавка на Услуги - Сервисирање на медицинска опрема и
апарати: 1.Апарат за крвна слика; 2.Друга опрема во
Набавки од
50000000-5Услуги
Ноември
лабораторија; 3.Стерилизатор; 4.ЕКГ апарати и 5. Апарати во
мала вредност
физикална
Завршена
постапка
согласно
планот од
2018 година
за 2 години.
Се
резервираат
средства,
дефинирани
во одлука за
Одржување на услуги - Хигиена на службените автомобили за
Набавки од
набавка бр.
50000000-5Услуги
Ноември
период од 2 години
мала вредност
05-815/2 од
12.03.2018
година, во
износ од
40.000,00
денари без
вклучен
ДДВ.
Важност на
договор до
02.04.2020
година
Завршена
постапка
согласно
планот од
2018 година
за 2 години.
Се
резервираат
средства,
дефинирани
во одлука за
Поедноставена
Набавка на услуги - Фиксна и мобилна телефонија за период
набавка бр.
64000000-6Услуги отворена
Декември
од 2 години
05-3640/2 од
постапка
28.12.2018
година, во
износ од
486.000,00
денари без
вклучен
ДДВ.
Важност на
договор до
28.01.2021
година
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Набавка на работи - Платформа за
транспорт на веш за Оддел Хоспис 45000000-7Работи
Сју Рајдер Битола
Реконструкција на оградата на ЈЗУ
Специјализирана болница за
45000000-7Работи
геријатриска и палијативна медицина
„13 Ноември“ - Скопје
Градежно - занатски работи Реконструкција на кровот на објектот 45000000-7Работи
Хоспис Сју Рајдер Битола
Градежно - занатски работи Молерофарбарски работи на сите
објекти и санација на санитарни
чворови во објектот Хоспис Сју
Рајдер Битола

Вид на
постапка

Очекуван
старт

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

Поедноставена
45000000-7Работи отворена
Март
постапка

Градежно - занатски работи Поедноставена
Санација реконструкција на објекти 45000000-7Работи отворена
Март
во Скопје
постапка
Датум на првична објава на ЕСЈН 08.05.2019
Датум на објава на верзија 20.06.2019 11:12

Забелешки

Договорниот орган оваа
набавка ја спроведе во набавка
на работи во Градежно занатски работи Реконструкција на кровот на
објектот Хоспис Сју Рајдер
Битола.

Оглас

