Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 2

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: УКИМ Факултет за драмски уметности
I.1.2) Адреса: Руѓер Бошковиќ бр.22
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Светлана Деспотовска , адреса на е-пошта: despotovskas@gmail.com телефон/факс:
3061188/
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 - Образование

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

канцелариски материјал и
30000000-9Стоки
тонери
средства за одржување хигиена
39000000-2Стоки
и за лична хигиена
Опрема за испитни претстави
37000000-8Стоки
за катедри Актерска игра
Опрема за испитни претстави
37000000-8Стоки
за катедри од филмски оддели
Матер. за разни поправки и
ситен инвентар; резервни
31000000-6Стоки
делови

Набавки од
мала вредност
Набавки од
мала вредност
Набавки од
мала вредност
Набавки од
мала вредност

Набавка на сценографија за
„Академска сцена

37000000-8Стоки

Набавки од
Мај
мала вредност

Набавка на стручна литература
22000000-0Стоки
и списанија, и книги учебници

Набавки од
Мај
мала вредност

Набавка на метални
конструкции

Набавки од
Јуни
мала вредност

37000000-8Стоки

Набавка на компјутери и др.
30000000-9Стоки
опрема и машини
Набавка на светлосна техника
31000000-6Стоки
за „Академска сцена

Забелешки

Март
Март
Април
Април

Набавки од
Мај
мала вредност

Набавки од
Август
мала вредност
Набавки од
Август
мала вредност

во зависност од
обезбедени
средства
доколку се јави
потреба
во зависност од
обезбедени
средства
во зависност од
добиени средства

Оглас

Предмет на договорот за
јавна набавка

ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна набавка

Набавка на тонска техника за
32000000-3Стоки
„Академска сцена
Набавка на информатичка
опрема-печатари, скенери и
30000000-9Стоки
друга опрема
Опрема за дигитализирање на
30000000-9Стоки
аудиовизуелни дела
Набавка на клима уреди

39000000-2Стоки

Набавка на филмска техника

32000000-3Стоки

Вид на
постапка

Очекуван
старт

Забелешки

Оглас

Набавки од
Август
мала вредност
во зависност од
Набавки од
Септември добиени средства
мала вредност
од проекти
Набавки од
во зависност од
Септември
мала вредност
добиени средства
Набавки од
зависно од
Септември
мала вредност
добиени средства
Поедноставена
Доколку се
отворена
Октомври обезбедат
постапка
средства

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Вид на
договор за
Вид на Очекуван
ЗПЈН
Забелешки Оглас
јавна
постапка старт
набавка
Набавки
Набавка на услуги за фотокопирање
79000000-4Услуги
од мала Март
на материјали
вредност
Набавки
Изнајмување опрема за снимање
37000000-8Услуги
од мала Март
вредност
Набавки
Набавка на услуги од авторска
79000000-4Услуги
од мала Јуни
агенција
вредност
Набавки
во зависност од
Набавка на лиценциран софтвер
48000000-8Услуги
од мала Јули
добиени средства
вредност
Набавки
Набавка на услуги за осигурување
66000000-0Услуги
од мала Септември
вредност
доколку има
Дополн. активности, хотелски
Набавки
услови за
услуги, сместување и угост. услуги за 55000000-0Услуги
од мала Септември
реализација на
манифестации и друго
вредност
манифестации
Набавки
Печатење на разни промотивни
22000000-0Услуги
од мала Септември
материјали за проекти
вредност
Набавки
Демонтажа , пакување, транспорт и
60000000-8Услуги
од мала Септември
монтажа на филмска опрема
вредност
доколку има
Набавки
Обезбедување превоз за учество на
услови за
60000000-8Услуги
од мала Октомври
манифестации
реализација на
вредност
манифестација
Набавки
Кетеринг услуги за разни
доколку има
55000000-0Услуги
од мала Октомври
манифестации и друго
потреба
вредност
Набавки
Обезбедување храна за филмски и
55000000-0Услуги
од мала Октомври
театарски екипи
вредност
Предмет на договорот за јавна
набавка

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна
набавка

ЗПЈН

Вид на договор
за јавна
набавка

Реконструкција на системот за
греење (радијатрори, пумпи,
вентили)

31000000-6Работи

Тековно одрж. на згради

45000000-7Работи
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Вид на
постапка

Очекуван
Забелешки Оглас
старт

Поедноставена
доколку се
отворена
Август
обезбедат
постапка
средства
Поедноставена
Доколку се
отворена
Септември обезбедат
постапка
средства

