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Републина Северна македонија

Минисгерство за информатичко
општество и администрација
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република
Македонија" бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 75 од Законот за јавните набавки („Слухсбен весник на Република Северна
Македонија", бр.24/2019) и Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки
(„Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 64/2019), министерот за информатичко општество и администрација донесе:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА
HA МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Прилагоден согласно новиот Закон за јавни набавки („Службен Весник на Република Северна Македонија бр.24/2019)

Очекуван
Предмет на договорот за јавна набавка

Шифра според
ЗПЈН

Вид на договор
за јавна набавка

2

3

4

Бр.

1

Вид на постапка

5

Проценета вредност

6

почеток на
постапката
(месец)

Забелешка

7

8

_
I. Договори и рамковни спогодби за
јавни набавќи на етоки

.

Договор за
1

Горива за моторни возила

2

Сала за јавни услуги

3

управување со логови и сигурносни
инциденти

4

Лиценци за систем за заштита од
вируси, спајвери и останати малициозни
програми (во времетраење од 36 месеци)

ден

700.000,00

февруари

објавување na ornac

ден

300.000,00

февруари

Договор за
стока

Поедноставена
отворенапостапка

ден

900.000,00

март

Договор за
стока

Барање за прибирање
на понуди со
објавување na ornac

ден.

200.000,00

март

Договорза

Барање за прибирање
понуди
со
на
ден

333.000,00

март

објавување на ornac

ден

150.000,00

март

Договор за
стока

Поедноставена
отворена постапка

ден

1.770.000,00

април

Договор за

Набавка

стока

вредност

ден

200.000,00

април

стока

Тонери за принтериза потребите на

Барање за прибирање
со
на
понуди

Договорза
стока

објавување на оглас

Барање за прибирање
со
на
понуди

Поддршка и лиценци за софтвер за

5

48218000-9

Информатичка и друга техничка опрема

стока

Договор за
6

Гуми за моторни возила

7

Ин форматичка опр ема зацентрите
„Една Точка за Услуги"

8

SSL сертификати

стока

32000000-3
30200000-1

48218000-9

објавување на ornac

Барање за прибирање
со
понуди
на

од

мала

Поедноставена
отворена постапка со

Неквалификувани напредни(advanced)
9

сертификати од издавач ua
квалификувани сертификати

48218000-9

Договор за
стока

примена на
ден

3.000.000,00

мај

Рамковна спогодба

ден

3.000.000,00

мај

ден

120.000,00

август

ден

400.000,00

ноември

Ден. 15.000.000,00

јануари

Рамковна спогодба

Набавка на лиценци за далечинско

потпишување (remote signing) co

Поедноставена
отворена постапка со

неквалификувани напредни(advanced)
дигитални сертификати зачувани и

примена на

10

управувани во високо безбедна НЅМ
околина

48218000-9

Догово Р за
стока

I3ода за пиење

411110000-3

Договор за
стока

Набавка
вредност

од

11

Изнајмување на мултифункциски уреди

30121000-3

Договор за
стока

Набавка
вредност

од

12

Договор за
услуга

Постапка
преговареање

мала

мала

II. Договори и рамкааии спотодби за
јавни набавки на услуги

1

Одрхсување на информациониот систем
за управување co човечки ресурси

3 годишна набавiса

Модернизација на Информациониот
систем за управување со човечки

2

. ес і си "HRMIS"

Договор за

72212450-8

Одрхсување на информатичка опрема и
одрхсување na софтвер
3

(1)

Одржување na информатичка

со

cnyra

Отво . ена постапка

ден

50.000.000,00

февруари

Договор за
50312610-4

yenyra

Отворена постапка

Ден. 8.000.000,00

февруари

опрема
(2) Одржување на софтвер

Постапка со

Продолжување на тековните услуги за

4

одржување на Eurodomain Connection
for TAP ID No. 333 (Testa-ng)

50324100-3

Договор за
услуга

преговарање без
објавување на оглас

Договор за
ycnyra

со
понуди
на
објавување na ornac

2 годишна набавка
ден

3.720.000,00

февруари

ден

900.000,00

февруари

Барање за прибирање
5

Симетричен Интернет пристап за
потребите на МИОА

6

Перење на моторни возила

50000000-5

Договор за
услуга

Набавка
вредност

7

Одржување на Националниот портал за
е-услуги

72267000-4

Договор за
услуга

Отворена постапка

ден 10.000.000,00

март

8

Одржување на платформата за
електронска достава на услуги (ВРМЅ)

50324100-3

Договор за
услуга

Отворена постапка

ден

5.000.000,00

март

9

Одржување ua EPH системот

50324100-3

Договор за
услуга

Поедноставена
отворена постапка

ден

1.200.000,00

март

10

Одржување на LMS
(Системот за управување co учењето)

72000000-5

Договор за
услуга

Набавка од мала
вредност

ден

600.000,00

март

11

Воспоставување на систем за
електронска идентификација (eID) u
автентикација во администрацијата

72000000-5

Договор за
услуга

Отворена постапка

ден

6.000.000,00

март

од

мала
ден

120.000,00

февруар

Превентивно и адаптивно одржување

Иабавка

од

мала

72250000-2

Договор за
услуга

вредност

ден

600.000,00

март

Одржување на системот Отворени
податоци

50324100-3

Договор за
услуга

Набавка од мала
вредност

ден

600.000,00

март

14

Одржување на втората сервисна
магистрала од платформата за
Интероперабилност

50324100-3

Договор за
услуга

Отворена постапка

ден

6.000.000,00

април

15

Осигурување на недвижности, опрема и
лица

70300000-4

Договор за
услуга

Поедноставена
отворена постапка

ден

900.000,00

април

Договор за

16

ИмплементациЈа на Заедничката рамка
за процена (CAF инструментот) во
институциите од јавниот сектор

79000000-4

услуга

Поедноставена
отворена постапка

ден

850.000,00

април

17

Воспоставување на електронски систем
за пријавување на учесници на обука и
апликација за водење на евиденција

72000000-5

Договор за
услуга

Поедноставена
отворена постапка

ден

750.000,00

мај

18

Такси услуги

75210000-1

Договор за
услуга

Набавка од мала
вредност

ден

100.000,00

мај

19

и стандарди за пристапност

ден

3.000.000,00

јуни

20

Одржување и проширување на системот
за редослед на клиенти (Земи бројче)

ден

600.000,00

јуни

12

на системот ЕНЕР

13

Воспоставување e-Citizens платформата

Договор за
72000000-5

услуга

50324100-3

Договор за
услуга

Поедноставена
отворена постапка

Набавка
вредност

од

мала

21

Превентивно и адаптивно одржување
на системот за плаќање на таксени
марки преку СМС (eNAPSYS)

50324100-3

Договор за
услуга

Набавка од мала
вредност

ден

600.000,00

јуни
3 годишна набавка

Договор за

Набавка од мала
вредност

ден

280.000,00

јуни

Договор за
услуга

Поедноставена
отворена постапка

ден

1.500.000,00

јули

Договор за
услуга

Поедноставена
отворена постапка

ден

900.000,00

јули

Договор за

Поедноставена
отворена постапка

ден

2.000.000,00

Набавка од мала
вредност

ден

450.000,00

август

Набавка од мала
вредност

ден

150.000,00

август

Набавка од мала
вредност

ден

200.000,00

септември

22

Сертифицирање no ИСО стандардот

72330000-2

услуга

23

Одржување на ДЕА (Дизел Електричен
Агрегат), систем за ладење и систем за
резервно напојување во систем сала во
ДЗС (ЗИЦ)

50700000-2

24

Интернет конекција за потребите на
центрите „Една Точка за Услуги

72400000-4

25

Услуги од авторска агенција

79100000-5

услуга

Договор за
26

Сервис и одржување на моторни возила

50100000-6

27

Осигурување на моторни возила

50000000-5

28

Одржување на клима уреди

50000000-5

услуга

Договор за
услуга

Договор за
услуга

август

29

Одржување на Владината оптичка
мрежа

50330000-7

Договор за
услуга

Поедноставена
отворена постапка

ден

30

Одржување на системот "Регистар на
население"

72267000-4

Договор за
услуга

Поедноставена
отворена постапка

ден 3.000.000,00

декември

Договор за
работи

Отворена постапка

Ден. 3.500.000,00

февруари

1.000.000,00

ноември

III. Договори и рамконни спогодби за
јавни набавки на. рабqти

1

Набавка на градежно занаетчиски
работи за адаптација и опремување на
центри „Една Точка за услуги" според
изработен проект

Образложение

Согласно одредбите од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија", бр.24/2019) и Правилникот за
формата, содржината како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Северна
Македонија" бр. 64/2019), кои стапија во сила од 1-ви април 2019 година, како и Насоките од надлехсниот орган - Бирото за јавни набавки, со
овој документ се прави прилагодување на донесениот Консолидираниот Годишен план за јавни набавки на Министерството за
информатичко општество и администрација со арх.бр.14/4 -606/2 од 08.02.2019 година.

е

Co прилагодувањето на Консолидираниот Годишниот план за јавни набавки на Министерството за информатичко општество и
администрација co apx. бр. 14/4 -606/2 од 08.02.2019 година, не се прави измена и/или дополнување на истиот, туку само се менуваат

видовите на постапките согласно новите вредносни прагови,утврдени во Законот зајавните набавки и истиот е прилагоден на новиот
образец за Годишен план за јавни набавки (Прилог на Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на Годишниот
план за јавни набавки(„Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 64/2019).

