
Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

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

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на стоки - Медицински потрошен материјал за период од 1
година 33000000-0Стоки Набавки од

мала вредност Февруари

Објава на
делови кои
се
поништени
од оглас
18833/2021

Набавка на стоки - Електрична енергија 09000000-3Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на стоки - Кујнски прибор 39300000-5Стоки Набавки од
мала вредност Февруари

Набавка на стоки - Прехранбени производи - колонијални и
конзервирани производи за период од 1 година - 1.Брашно и тестенини,
2.Сокови и алкохолни пијалоци, 3. Разни производи и 4. Вода

15000000-8Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на Стоки - Набавка на медицинска лична заштитна опрема 33000000-0Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на стоки - Медицинско помагало за инконтиненција - пелени
за возрасни за период од 1 година 33000000-0Стоки Отворена

постапка Февруари

Набавка на стоки - Земјоделски производи за период од 1 година 03000000-1Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Март

Набавка на стоки - Медицински помагала 33000000-0Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Март

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/18dbb268-cc4e-45c5-8391-b0a0845dd9a2/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f340d9a-81a5-47a7-8877-e296ba47886f/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/97a6fa92-17c5-4f19-a1a7-f0eedee94938/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d31075de-15e7-4da8-85d0-4f97123bf0b5/13


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на стоки - Дневни весници за период од 2 години 22000000-0Стоки Набавки од
мала вредност Март

Набавка на стоки - Млеко и млечни производи за период од 1 година 15000000-8Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Март

Набавка на стоки - Медицински апарати 33000000-0Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Април

Набавка на стоки - Лабораториски материјали за период од 1 година 33000000-0Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Април

Набавка на стоки - Готови оброци за пациентите во Хоспис Сју Рајдер -
Битола за период од 1 година 15000000-8Стоки Отворена

постапка Април

Набавка на стоки - Средства за одржување на хигиена и галантерија за
период од 1 година 39000000-2Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Април

Набавка на стоки - Моторен бензин и дизел гориво за период од 1
година 09000000-3Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Мај

Набавка на стоки - Информатичка стока 30000000-9Стоки Набавки од
мала вредност Мај

Набавка на стоки - Леб и бели пецива за болничка исхрана за период од
1 година 15000000-8Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Јуни

Набавка на стоки - Лабораториски материјали за одредување на
протромбинско време период од 1 година 33000000-0Стоки Набавки од

мала вредност Јули

Набавка на стоки - Прехранбени производи - месо, месни производи и
риба за болничка исхрана за период од 1 година 15000000-8Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Септември

Набавка на стоки - Медицински потрошен материјал за период од 1
година 33000000-0Стоки Отворена

постапка Октомври

Набавка на стоки - Лекови и медицински средства за период од 1
година 33000000-0Стоки Отворена

постапка Октомври

Набавка на стоки - Технички материјали - електро, водоводен, оков и
железарија, молерофарбарски материјали, Зидарски материјали, алат и
прибор за период од 1 година

44000000-0Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Ноември

Набавка на стоки - Цветни аранжмани за репрезентација 03000000-1Стоки Набавки од
мала вредност Ноември

Набавка на стоки - Печатени обрасци 22000000-0Стоки Набавки од
мала вредност Ноември

Набавка на стоки - Прехранбени производи - колонијални и
конзервирани производи за период од 1 година - 1.Конзервирани
производи, 2.Замрзнати производи, 3.Масло за јадење, 4.Јајца и
5.Кондиторски производи

15000000-8Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Ноември

Набавка на стоки - Канцелариски материјали и материјали за АОП за
период од 1 година 30000000-9Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Ноември

Набавка на стоки - Лабораториски материјали за период од 1 година за
апарат Кобас Интегра 33000000-0Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Ноември

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 ЗабелешкиОглас

Набавка на услуги - Образовни услуги 75000000-6Услуги Посебни
услуги Февруари Член 121 и122 од ЗЈН

Услуги за резервација и набавка на авиобилети за сите европски и интерконтинентални
дестинации за економска класа за период од 2 години 60000000-8Услуги Набавки од

мала вредност Февруари

Набавка на услуги - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 90000000-7Услуги Набавки од
мала вредност Февруари

Набавка на услуги - Молерофарбарски услуги 98316000-1Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Март

Набавка на Услуги за сервисно одржување на инсталиран функционален апликативен софтвер
за материјално финансиско работење 72000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Март

Набавка на Услуги за сервисно одржување на инсталиран функционален апликативен софтвер
за болничко работење 72000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Март

Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на опрема и тоа: 1.Принтери и фотокопири, 2.
Агрегат, 3. Чистење на котлови и оџаци, 4. Пластични и алумински прозори и врати 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Март

Набавка на услуги - Микробиолошки услуги за пациенти и задолжителни здравствено -
хигиенски прегледи за вработените во ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и
палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје

85000000-9Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Март

Набавка на Услуги за адаптивно одржување на инсталиран функционален апликативен софтвер
за материјално финансиско работење 72000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Март

Набавка на Услуги за адаптивно одржување на инсталиран функционален апликативен софтвер
за болничко работење 72000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Март

Набавка на услуги - Сервисирање и поврзување на надворешна хидрантска мрежа за Сју Рајдер
Скопје 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Април

Набавка на услуги - Сервисирање на комора со еколошки фреон 50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Април

Набавка на услуги - Редовен технички преглед на техничка опрема - лифтови за транспорт на
лица и лифтови за транспорт на храна за период од 1 година 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Мај

Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на патнички и товарни моторни возила за
период од 1 година 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Јуни

Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на Апарат - 1.Дензитометар и 2.Дигитален ЕХО
апарат и Доплер систем за васкуларна терапија 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Јуни

Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на патнички лифт, лифт за транспорт на храна,
товарен хидрауличен лифт со носивост до 300кг и Платформа за транспорт на веш за период од
1 година

50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност Јуни

Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на опрема и тоа: 1.Компјутери(хардвер), 2.Бела
техника, клими и разладни уреди, 3.ПП апарати и опрема, 4.Телефони, телефонска мрежа и
дигитални телефонски централи, 5.Видео надзор со мрежа, 6.Апарати во кујна,7.Електрична
инсталација, 8.Машини во перална, 9.Одржување и сервисирање на котлови и оџаци и
топловодна инсталација и 10.Доводна и одводна канализациона и водоводна мрежа

50000000-5Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Август

Набавка на услуги - Осигурување на имот и возила и осигурување ододговорност на
здравствени работници 66000000-0Услуги Набавки од

мала вредност Септември

Набавка на услуги - Кетеринг по повод Патрониот празник наво ЈЗУ Специјализирана болница
за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје 55000000-0Услуги Набавки од

мала вредност Октомври

Набавка на услуги – Редовен систематски преглед за вработените во ЈЗУ Специјализирана
болница за геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември Скопје 85000000-9Услуги Посебни

услуги Октомври Член 121 и122 од ЗЈН

Набавка на услуги - Фиксна и мобилна телефонија за период од 2 години 64000000-6Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Ноември

Набавка на Услуги - Сервисирање на медицинска опрема и апарати: 1. Сервисирање на
лабораториски апарати; 2. Стерилизатор; 3. ЕКГ апарати и 4. Апарати во физикална 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност 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 Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

Набавка на работи - Адаптација и реконструкција на
постоечки објект во Хоспис Сју Рајдер Скопје 45000000-7Работи Набавки од мала

вредност Март

Набавка на работи - Адаптација и реконструкција на
постоечки објект во Оддел Геријатрија 45000000-7Работи Поедноставена

отворена постапка Март

Датум на првична објава на ЕСЈН 31.01.2022

Датум на објава на верзија 31.01.2022 10:01


