
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период 01.07.2016 до 31.12.2016

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИМЕДИУМСКИ УСЛУГИ

I.1.2) Адреса: ул.„Македонија“ бр.38

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Цветанка Митревска Адреса на е-пошта: javninabavki@avmu.mk Телефон/Факс: 023103415/

ДЕЛ II: ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Склучен договор / добиени фактури

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка Проценетавредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена

Назив на носителот на
набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

02/2016
Исполнување на обврски кои
произлегуваат од Законот за безбедност и
здравје при работа

260.000,00
ден. Услуги 6 е-Аукција

Друштво за проектирање монтажа
испитување и инжењеринг
ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ-БМВ
Мирко ДООЕЛ Скопје

240.189,90
ден. 03-6754/1 30.12.2016

20/2016

Оценка на исполнувањето на
програмските, продукциските и
техничките услови кај телевизиски проект
од јавен интерес

200.000,00
ден. Услуги 1 Конечна цена

Друштво за маркетинг ЊУ
МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС
КОМПАНИ ДОО Скопје

236.000,00
ден. 03-3496/1 07.07.2016

22/2016
Ангажирање на фирма за
водоинсталатерски услуги и
електричарски услуги

100.000,00
ден. Услуги 2 е-Аукција

Друштво за производсто,трговија
и услуги ЕЛПРОМ
ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ
Гевгелија

118.000,00
ден. 03-4624/1 29.09.2016

24/2016Ангажирање на Биро за преведување 200.000,00
ден. Услуги 5 е-Аукција Друштво за услуги БЕСТЕЛ

ДООЕЛ Скопје
236.000,00
ден. 03-5285/1 28.10.2016

25/2016
Истражување на медиумската писменост
кај возрасната популација во Република
Македонија

300.000,00
ден. Услуги 3 е-Аукција

Друштво за производство,
трговија и услуги ТАРГЕТ -
КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

93.220,00
ден. 03-4879/1 13.10.2016

26/2016фиксна телефонија 150.000,00
ден. Услуги 3 е-Аукција Друштво за комуникациски

услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
177.000,00
ден. 03-4637/1 30.09.2016

29/2016
Надградба на постојната веб страница на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

300.000,00
ден. Услуги 1 Конечна цена

Друштво за производство,
трговија и услуги ТРИНИТИ
СИСТЕМИ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

354.000,00
ден. 03-6130/1 01.12.2016



Склучен договор / добиени фактури

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка Проценетавредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена

Назив на носителот на
набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

31/2016
Затворање на отворени делови од влез во
гаража (со лексан со потконструкција од
метални профили)

90.000,00
ден. Работи 1 Конечна цена

Друштво за градежништво и
услуги ДИАЛ ИНЖЕНЕРИНГ
ДООЕЛ Скопје

103.250,00
ден. 03-6719/1 28.12.2016

Сервисен преглед / контрола на ПП
апарати и хидрантска мрежа

100.000,00
ден. Услуги 5 е-Аукција

Друштво за производство,
трговија и услуги СИГУРНОСТ-
ДП ДООЕЛ Скопје

59.000,00
ден. 03-6739 30.12.2016

Одржување на противпожарна - спринклер
инсталација (сува потстаница, прскалки и
пумпи)

100.000,00
ден. Услуги 5 е-Аукција

Друштво за
проектирање,контрола и услуги
ТЕХНОИНСПЕКТ ДОО Скопје

59.000,00
ден. 03-6738/1 30.12.2016

32/2016

Вкупно: 118.000,00 ден.

II.2) Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

Склучен договор

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка Проценета
вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена

Назив на носителот
на набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

19/2016

Изработка на студија со која ќе се утврди оправданоста за објавување јавен
конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно
ниво, од аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на публиката
(преку спроведено истражување на мислењето на публиката)

400.000,00
ден. Услуги 3 е-Аукција

Друштво за
производство,
трговија и услуги
ТАРГЕТ -
КОМУНИКАЦИИ
ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

179.832,00
ден. 03-3690/1 19.07.2016

21/2016Одржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација 600.000,00
ден. Услуги 3 е-Аукција

Друштво за
производство промет
и сервисирање
КОНТАКТ 2000
СЕРВИС ДОО
Скопје

708.000,00
ден. 03-5037/1 20.10.2016

23/2016Одржување на системот за снимање на аудио-видео записи 450.000,00
ден. Услуги 2 е-Аукција

Друштво за
производство промет
и услуги АМЦ ДОО
Скопје

531.000,00
ден. 03-4569/1 26.09.2016

27/2016Печатарски услуги за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелнимедиумски услуги
400.000,00
ден. Услуги 2 е-Аукција

Друштво за
вработување на
инвалидни лица,
издавачка дејност,
производство,
трговија и услуги
ВИНСЕНТ
ГРАФИКА Жељко и
други ДОО експорт
импорт Скопје

472.000,00
ден. 03-5205/1 26.10.2016

28/2016Одржување и сервисирање на службени возила на Агенцијата 347.000,00
ден. Услуги 4 е-Аукција

Друштво за
производство,промет
и услуги
СПОРТСМОТОР
ДООЕЛ експорт
импорт Скопје

409.460,00
ден. 03-5550/1 11.11.2016



Склучен договор

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка Проценета
вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена

Назив на носителот
на набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

30/2016Горива за потребите на Агенцијата 400.000,00
ден. Стоки 1 Конечна цена

МАКПЕТРОЛ
Акционерско
друштво за промет
со нафта и нафтени
деривати Скопје

472.000,00
ден. 03-6266/1 07.12.2016

II.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за јавните набавки

Склучен договор / добиени фактури

Реден
број

Предмет на договорот за јавна набавка (За категорија
на услуги 17-27 од Уредбата)

Број на
добиени
понуди

Назив на носителот
на набавката

Вредност на склучениот
договор со ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

Не се пронајдени соодветни записи

II.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН 04.01.2017

II.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено) 26.01.2017


