
Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 5

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Државна комисија за спречување корупција

I.1.2) Адреса: Даме Груев бр. 1

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:Маја Коневска , адреса на е-пошта:mkonevska@dksk.org.mk телефон/факс: 023215377/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - 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

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на средства за хигиена 33000000-0Стоки Набавки од мала
вредност Јануари

Набавка на прехранбени продукти
и пијалоци 15000000-8Стоки Набавки од мала

вредност Јануари

Набавка на софтверски лиценци 48000000-8Стоки Набавки од мала
вредност Април

Набавка на систем за гасење на
пожар во сервер салата 35000000-4Стоки Набавки од мала

вредност Април

Набавка на тонери 30000000-9Стоки Набавки од мала
вредност Јуни

Набавка на канцелариски
материјали 30000000-9Стоки Набавки од мала

вредност Септември

Набавка на канцелариски мебел 39130000-2Стоки Набавки од мала
вредност Септември

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

Набавка за изработка на регистар на избрани и
именувани лица, електронско доставување на
изјава за имотна состојба и интереси, нивно
објавување, систем за прибирање на податоци од
други институции, нивна обработка, модул за

72000000-5Услуги Отворена
постапка Јануари

Повеќегодишна
јавна набавка
во вкупна
вредност од
41.457.000,00
денари без ддв,

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/86ab3ac4-7751-44d5-9eae-d4920a7d0615/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f045b94-f030-4c15-9351-b8803ed7f5af/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5126bdfc-a418-40d3-9de7-79865358c136/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/297419ce-c824-4177-b07a-de656a5593e1/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9b006e58-fc47-4317-8ba6-6784e36cf601/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2887d13f-ba4d-4c08-97fa-b2696912fbe0/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa36bdb9-48f2-411d-baad-9a7e55363533/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/82c7088c-f14c-43d6-a4aa-cbfbd7d8882f/1


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

менаџирање со документи и одржување на
целокупниот систем

со динамика на
плаќање:
-9.322.000,00
денари без ддв
во 2021 година
-32.135.000,00
денари без ддв
во 2022 година

Набавка на услуги за одржување на хигиена 90000000-7Услуги Набавки од
мала вредност Февруари

Набавка на услуги за осигурување на имот на
ДКСК 66000000-0Услуги Набавки од

мала вредност Февруари

Набавка на поштенски услуги 64000000-6Услуги Набавки од
мала вредност Март

Објавување на огласи во дневен весник 79000000-4Услуги Набавки од
мала вредност Април

Набавка на услуги за писмен и усмен (симултан и
консекутивен) превод 79000000-4Услуги Набавки од

мала вредност Април

Набавка на услуги за користење на платформа за
бонитетни податоци 72300000-8Услуги Набавки од

мала вредност Април

Набавка на услуги за селење на канцелариски
мебел, опрема, ИКТ опрема и сервери 60000000-8Услуги Набавки од

мала вредност Април

Набавка на услуги за сертификација на Системот
за управување со квалитет согласно
меѓународниот стандард ISO 9001:2015

79000000-4Услуги Набавки од
мала вредност Мај

Набавка на услуги за резервација на авио билет 60000000-8Услуги Набавки од
мала вредност Јули

Групна јавна
набавка преку
СОЗР

Набавка на такси услуги 60000000-8Услуги Набавки од
мала вредност Септември

Набавка на услуги за каблирање на телефонија,
монтажа и демонтажа на телефонска централа 32400000-7Услуги Набавки од

мала вредност Септември

Набавка на услуги за фиксна и мобилна
телефонија и одржување 64000000-6Услуги Набавки од

мала вредност Октомври
Групна јавна
набавка преку
СОЗР

Набавка на услуги за продолжување на гаранција
на серверска и мрежна опрема 50000000-5Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Ноември

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 ЗабелешкиОглас

Реконструкција на деловни простории 45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Јануари

Набавка на изведување на градежно-занаетчиски
работи (електрични и други инсталации) во новите
деловни простории на ДКСК

44300000-3Работи Набавки од
мала вредност Април

Датум на првична објава на ЕСЈН 04.01.2021
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