
Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 9

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југозападниот плански регион

I.1.2) Адреса: Партизанска бб, П.Фах 27

I.1.3) Град и поштенски код: Струга 6330

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ваљон Каба , адреса на е-пошта: valon.kaba@southwestregion.mk телефон/факс:
046701005/

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 - Друго

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 материјали за АОП 30237000-9Стоки
Набавки од
мала
вредност

84.746,00
ден. Март

Набавка на масло и гориво 09132100-4Стоки
Набавки од
мала
вредност

254.237,00
ден. Март

Набавка на моторно возило 34110000-1Стоки Отворена
постапка

1.059.322,00
ден. Март

Набавка на ИТ
опрема(персонални компјутери со
ОС)

48624000-8

30213000-5
Стоки

Набавки од
мала
вредност

338.983,00
ден. Април

Набавка на софтвер(финан. и
проек. менаџмент, архивско
работење)

48000000-8

48920000-3
Стоки

Набавки од
мала
вредност

254.237,00
ден. Јуни

Набавка на мобилни телефони 32250000-0Стоки
Набавки од
мала
вредност

196.100,00
ден. Јули

набавка на мебел 39000000-2Стоки
Набавки од
мала
вредност

84.746,00
ден. Септември

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

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Услуги за организирање
на 4 регионални форуми,
2 работилници за
иновативни проекти, 2
обуки за бизнис секторот

55120000-7Услуги Други огласи 422.732,00
ден. Јануари

Постапката ќе се води
соогласно
потпишаниот Договор
со МЛС и СДЦ и
соогласно Упатството
за начинот на
постапување,
планирање,
известување и
документирање на
активностите од
донаторски средства

Изработка на
интегрирана ВЕБ страна
и Хостирање и
ажурирање (ЦР и
БизЦентар)

72415000-2

72212224-5
Услуги Набавки од

мала вредност
86.441,00
ден. Март Интегрирање на

www.sothwestregion.mk

Услуги за подготовка на
Програмата за развој на
ЈЗПР 2020-2024

73000000-2Услуги Други огласи 416.651,00
ден. Април

Постапката ќе се води
соогласно
потпишаниот Договор
со МЛС и СДЦ и
сооглсно Упатството
за начинот на
постапување,
планирање,
известување и
документирање на
активности

Воздушен и копнен
транспорт на луѓе

60100000-9

60400000-2
Услуги Набавки од

мала вредност
211.864,00
ден. Април

Услуги за изработка на
технички спецификации
за тендерски постапки

79418000-7Услуги Набавки од
мала вредност

169.491,00
ден. Април

Дигитализација на
урбанистичко планска
документација и
креирање подземен
катастар во ЈЗПР
(ПР02/2020)

72212332-5Услуги Отворена
постапка

13.715.826,00
ден. Април

Услуги за вршење
писмен превод за МК-
АЛ-ТР-АН-ГЕ (за
тековни/веб/печатени и
проекти)

79530000-8Услуги Набавки од
мала вредност

262.712,00
ден. Мај

Симултан/консекутивен
превод АЛ-МК 79530000-8Услуги Набавки од

мала вредност
84.746,00
ден. Мај

Услуги за лектура и
коректура на писмен
превод за МК-АЛ-ТР-
АН-ГЕ (за
тековни/веб/печатени и
проекти)

79540000-1Услуги Набавки од
мала вредност

135.593,00
ден. Мај



Предмет на договорот
за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Телекомуникациски
услуги 64200000-8Услуги Набавки од

мала вредност
84.746,00
ден. Мај

Интегрирани услуги
(фиксни и мобилни
телефони, Интернет)

Услуги за техничка
документција и
енергетска контрола за
ЕЕ на јавни објекти
(ПР03/БРР/2020)

71242000-6

71314000-2
Услуги Отворена

постапка
9.838.467,00
ден. Мај

Проектот е доставен
до БРР во декември
2019

Услуги за медиумски
презентации и маркетинг

79342000-3

79342200-5
Услуги Набавки од

мала вредност
127.119,00
ден. Јуни

Услуги за копирање,
печатење, издавање за
тековни активности

22000000-0Услуги Набавки од
мала вредност

254.237,00
ден. Јуни

Услуги за надзор при
изведба на објекти 71251000-2Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

130.024,00
ден. Август

Истражување за
потребите на Центарот за
развој на ЈЗПР и БизЦен

73200000-4Услуги Набавки од
мала вредност

84.745,00
ден. Септември

Консултантски услуги за
подготовка и
имплементација на
проекти

75112100-5Услуги Набавки од
мала вредност

169.491,00
ден. Октомври

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 Забелешки Оглас

Работи за Реализација на пилот
активност од Стратегијата за
иновации

45453000-7Работи Отворена
постапка

2.194.964,00
ден. Март

Проектот ќе
се финансира
преку објавен
повик за
Грантова
шема за
иновативни
проекти, во
рамки на ПР
Одржлив и
инклузивен
рамномерен
регионален
развој
финансиран
од СДЦ и
МЛС. По
завршување
на
работилници
подготовка
на концепти
и достава на
Апликација
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Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Изведба на работи за
реконструкција на објект
ЈОУДГ ,,8ми Март,,-Струга
(ПР01/БРР/2020)

45453000-7Работи Отворена
постапка

2.433.034,00
ден. Мај

Проектот е
доставен до
БРР во
декември
2019

Изведба на работи за
реконструкција на ОУ ,,Ристе
Ристески,, Дебар

45453000-7Работи Отворена
постапка

2.397.542,00
ден. Мај

Проектот е
доставен до
БРР во
декември
2019

Изведба на работи за
реконструкција на фасада во Дом
на Култура - Вевчани
(ПР01/БРР/2020)

45453000-7Работи Отворена
постапка

2.107.745,00
ден. Мај

Проектот е
доставен до
БРР во
декември
2019

Изведба на работи за
реконструкција на Културно-
историски објект во село
Требеништа-Дебарца
(ПР01/БРР/2020)

45453000-7Работи Отворена
постапка

2.118.644,00
ден. Мај

Проектот е
доставен до
БРР во
декември
2019

Изведба на работи за
реконструкција на прозори и врати
во ,,Адм.зграда Општина Струга,,
ОУ „Христо Узунов,, Охрид,
ОУ ,,Санде Штерјоски,, Кичево
(ПР01/БРР/2020)

45453000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

11.710.133,00
ден. Јуни

Проектот е
доставен до
БРР во
декември
2019

Изведба на инвестициски
инфраструктурен проект
"Реконструкција и опремување на
современ центар за физикална
терапија во болницата Св.Еразмо"
во рамки на проектот: „Одржлив и
инклузивен рамномерен
регионален развој“

09331000-8

45453000-7

45315000-8

42120000-6

Работи Отворена
постапка

6.945.471,00
ден. Јули

Проектот ќе
се финансира
по
објавениот
повик за
Грантова
шема за
инвестициски
проекти во
рамки на ПР
Одржлив и
инклузивен
рамномерен
регионален
развој
финансиран
од СДЦ и
МЛС По
завршување
на форумите
подготовка
на Концепти
и Апликација
и
доставување
до СДЦ МЛС
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Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Реконструкција и опремување на
современ центар за физикална
терапија во болницата Св. Еразмо
(по втор пат)

45453000-7

42120000-6

45315000-8

09331000-8

Работи
Поедноставена
отворена
постапка

6.865.311,00
ден. Септември

Реконсртукција и опремување на
современ центар за физикална
терапија во болницата Св.Еразмо
(по трет пат)

45315000-8

42120000-6

45453000-7

09331000-8

Работи
Поедноставена
отворена
постапка

6.865.311,00
ден. Октомври

Датум на првична објава на ЕСЈН 24.01.2020

Датум на објава на верзија 07.10.2020 11:30
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