
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:Фармацевтски факултет - Скопје

I.1.2) Адреса:Мајка Тереза 47

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Срѓан Цветановски , адреса на е-пошта: sc@ff.ukim.edu.mk телефон/факс: 3126032/

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 Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

Набавка на персонални компјутери, преносни
компјутери и компјутерска опрема

30231000-7

30200000-1

30236000-2

30230000-0

Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на реометар за проект од МОН

38400000-9

38428000-1

38000000-5

33000000-0

Стоки

Постапка со
преговарање без
објавување на
оглас

Февруари

Набавка на софтвер за одржување на испити

72000000-5

72200000-7

48000000-8

Стоки

Постапка со
преговарање без
објавување на
оглас

Февруари

Набавка на општи реагенси за молекуларна
биологија и генетика

33600000-6

33000000-0

33696000-5

Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на постапка Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

Набавка на лабораториски потрошен материјал
за Центар за биомолекуларни фармацевтски
анализи

33792000-8

33793000-5

33790000-4

Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на опрема за научноистражувачки
проекти финансирани од МОН од програма за
поддршка и развој на лабораториски ресурси

33000000-0

33600000-6

38000000-5

Стоки Отворена
постапка Февруари

Набавка на потрошен лабораториски материјал
за Центар за испитување и контрола на лекови

33793000-5

33792000-8

33790000-4

33000000-0

Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на интегриран софтвер за
сметководствено, материјално и финансово
работење

72000000-5

48000000-8
Стоки Набавки од мала

вредност Февруари

Материјали за репрезентација и подароци на
гости

22000000-0

22900000-9
Стоки Набавки од мала

вредност Февруари

Набавка на хемикалии, потрошен материјал и
ситна опрема во врска со билатералани проекти
од МОН

38000000-5

33696300-8

33793000-5

33600000-6

33790000-4

33792000-8

33000000-0

Стоки Набавки од мала
вредност Февруари

Набавка на генератор и УПС уреди за
непрекинато напојување за опрема во Центрите
на Фармацевтски факултет

31120000-3Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на софтвер за евиденција и работа со
пациенти во Центарот за биомолекуларни
фармацевтски анализи

72200000-7

48700000-5

48731000-1

Стоки Набавки од мала
вредност Февруари

Набавка на специфични реагенси за Ilumina
miniseq апарат за масивно паралелно
секвеционирање

33696500-0

38000000-5
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на ситна лабораториска опрема за
настава

33000000-0

38000000-5
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на лабораториски потрошен материјал
за настава

33793000-5

33790000-4

33792000-8

Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на постапка Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

33000000-0

Набавка на гасови и изнајмување на боци за
нивно складирање

24111000-5

24111300-8

24113000-9

24111800-3

24111900-4

24111200-7

24112200-4

24111100-6

24111600-1

24100000-5

24111500-0

24111700-2

24112100-3

Стоки Набавки од мала
вредност Февруари

Набавка на специфични хемикалии и реагенси
за Центарот за биомолекуларни фармацевтски
анализи

33600000-6

33000000-0
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Март

Набавка на општи хемикалии, специфични
хемикалии, реагенси за Центарот за природни
производи

33600000-6

33000000-0
Стоки Набавки од мала

вредност Март

Опремување на работни простории со мебел на
Фармацевтски факултет 39000000-2Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Март

Набавка на логери за температура за Центарот
за биомолекуларни фармацевтски анализи 38000000-5Стоки Набавки од мала

вредност Март

Набавка на специфични хемикалии, реагенси и
потрошен материјал за Центар за контрола на
труења

33696300-8

33000000-0

33696500-0

Стоки Набавки од мала
вредност Март

Набавка на систем за електронско управување
на документација за Центар за испитување и
контрола на лекови

72300000-8

72000000-5
Стоки Набавки од мала

вредност Март

Набавка на евапоратор за Институт за
Фармакогнозија 38000000-5Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Март

Набавка на специфични реагенси за дигитална
полимераза верижна реакција (dPCR)

33696500-0

38951000-6

38000000-5

Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Март



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на постапка Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

38950000-9

38900000-4

33696300-8
Набавка на хроматографски колони за
апликативна дејност за Центрите 38432210-7Стоки Набавки од мала

вредност Март

Набавка на систем за електронска евиденција
на работното време на вработените на
Фармацевтски факултет

72000000-5Стоки Набавки од мала
вредност Март

Набавка на ситна лабораториска опрема за
Центарот за биомолекуларни анализи

33790000-4

33793000-5

33000000-0

33792000-8

Стоки Набавки од мала
вредност Март

Набавка на реферeнтни материјали, стандарди и
други хемикалии и потрошен материјал за
научно-истражувачка работа

33000000-0

33793000-5

33696500-0

33792000-8

33790000-4

33696000-5

33696300-8

Стоки Набавки од мала
вредност Март

Заштитна работна опрема

33141420-0

33140000-3

33157100-6

33000000-0

Стоки Набавки од мала
вредност Април

Набавка на лабораториски фрижидери за
Центрите на Фармацевтски факултет

39000000-2

39711100-0
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Април

Набавка на инструментална лабораториска
опрема 33000000-0Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Април

Набавка на машини за садови
39713100-4

33000000-0
Стоки Набавки од мала

вредност Април

Набавка на сертифицирани хемиски супстанции
и реагенси за Центар за испитување и контрола
на лекови

24000000-4

33696300-8

33696500-0

33000000-0

Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Април

Набавка на потрошен лабораториски материјал
за Центар за природни производи

33793000-5Стоки Набавки од мала
вредност Април



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на постапка Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

33792000-8
Алат, прибор, опрема и потрошен материјал за
поправки и одржување на просториите на
Фармацевтски Факултет

44000000-0

45000000-7
Стоки Набавки од мала

вредност Мај

Набавка на сертифицирани хемикалии за
Центарот за природни производи

33600000-6

33000000-0
Стоки Набавки од мала

вредност Мај

Набавка на средства за хигиена, прехранбени
производи и пијалоци

15000000-8

15800000-6
Стоки Набавки од мала

вредност Мај

Набавка на канцелариски материјали

22000000-0

22800000-8

30000000-9

Стоки Набавки од мала
вредност Мај

Набавка и инсталација на противпожарни
сензори и друга опрема за заштита при работа 45312100-8Стоки Набавки од мала

вредност Мај

Набавка на 3Д биопечатач во врска со проект
од МОН 38000000-5Стоки Отворена

постапка Јуни

Набавка на клима уреди и одржување
(сервисирање) на веќе постоечките уреди

39717000-1

39717200-3
Стоки Набавки од мала

вредност Јуни

Тендер за електронски потписи за потписници
на Резултат од испитување

79132100-9

79000000-4
Стоки Набавки од мала

вредност Јуни

Набавка на Одори за прoмоции на дипломирани
студенти 18000000-9Стоки Набавки од мала

вредност Јули

Набавка на хемикалии за настава на
Фармацевтски факултет

24320000-3

33696500-0

24310000-0

33696300-8

Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Септември

Набавка на хроматографски колони за
научноистражувачка дејност 38432210-7Стоки Набавки од мала

вредност Октомври

Набавка на комплет реагенси за автоматизирана
екстракција на нуклеински киселини

33696300-8

24320000-3

24310000-0

24300000-7

33696500-0

Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Октомври

Набавка на општи хемикалии, специфични
хемикалии, реагенси за Центарот за
фармацевтска нанотехнологија

33000000-0

33600000-6
Стоки Набавки од мала

вредност Ноември

Набавка на потрошен материјал, хемикалии и
реагенси за клеточни култури и клеточни
култури

33790000-4

33792000-8

33793000-5

Стоки Набавки од мала
вредност Ноември



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на постапка Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

33600000-6

Набавка на реагенси за испитување на вируси
33696500-0

33696300-8
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Ноември

Набавка на олигонуклеотиди и специфични
реагенси за генотипизација во реално време

33696300-8

33696500-0
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Ноември

Набавка на компатибилни тонери за ласерски
печатари и кертриџи за inkjet печатари

30237310-5

30125100-2
Стоки Набавки од мала

вредност Декември

Набавка на венецијан, варијолајт и ролетни

39515420-5

39515430-8

39515400-9

39515410-2

Стоки Набавки од мала
вредност Декември

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 Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

Набавка на електрична енергија
65400000-7

65000000-3
Услуги Посебни услуги Јануари

постапка
која оди
преку
УКИМ

Ангажирање на агенција за планирање и
реализација на настани 79952000-2Услуги Набавки од мала

вредност Февруари

Одржување и сервисирање на специфична
опрема за потребите на Центарот за
биомолекуларни фармацевтски анализи

50000000-5

50400000-9
Услуги Отворена

постапка Февруари рамковнаспогодба

Набавка на софтвер Molecular conceptor за
настава на Институтот на фармацевтска
хемија

48000000-8Услуги Набавки од мала
вредност Февруари

Одржување и сервисирање на
лиофилизатори 50000000-5Услуги Набавки од мала

вредност Февруари

Одржување и сервисирање на специфична
опрема за која има единствен овластен
сервисер Mettler Toledo

50400000-9

50000000-5
Услуги

Постапка со
преговарање без
објавување на
оглас

Февруари

Осигурување на градежни објекти и
подвижен имот 66515000-3Услуги Набавки од мала

вредност Февруари

Одржување на веб портал на НФИЦ и
софтверско решение за база на податоци 72000000-5Услуги Набавки од мала

вредност Февруари

Набавка на лекторски услуги 79000000-4Услуги Набавки од мала
вредност Февруари

Машинско чистење на просториите на
Фармацевтски факултет 90919000-2Услуги Набавки од мала

вредност Март

Набавка на авиобилети за службени
патувања

63512000-1

63000000-9
Услуги Поедноставена

отворена постапка Март



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на постапка Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

Набавка на услуги за одржување на
градежни објекти и опрема 50000000-5Услуги Набавки од мала

вредност Март

Угостителски услуги 55520000-1Услуги Набавки од мала
вредност Март

Печатарски и графички услуги

22000000-0

79800000-2

79820000-8

Услуги Набавки од мала
вредност Март

Изработка и одржување на веб портал за
Ценатрот за кариера 72000000-5Услуги Набавки од мала

вредност Март

Шпедитерски услуги за потребите на
Фармацевтскиот факултет

63000000-9

63523000-1
Услуги Набавки од мала

вредност Мај

Реорганизација (ажурирање) и
реконфигурација на локална мрежа LAN за
интернет и комуникација

30000000-9

72000000-5
Услуги Поедноставена

отворена постапка Мај

Изработка и одржување на модул за
студентска евалуација на наставен кадар 72000000-5Услуги Набавки од мала

вредност Мај

Одржување и сервисирање на специфична
опрема за потребите на Центарот за
природни производи

50400000-9

50000000-5
Услуги Набавки од мала

вредност Јуни

Изнајмување на фотокопир машини

30121000-3

30121100-4

30120000-6

79521000-2

30121200-5

Услуги Набавки од мала
вредност Јуни

Сервисирање и одржување на ситна
лабораториска опрема на Центарите при
Фармацевтски факултет

50000000-5Услуги Поедноставена
отворена постапка Јуни

Осигурување на студентите на
Фармацевтски факултет од последици од
несреќен случај -незгода

66512000-2Услуги Набавки од мала
вредност Ноември

Набавка на услуги од авторска агенција 79121000-8Услуги Набавки од мала
вредност Ноември

Одржување на компјутерска опрема

50310000-1

50300000-8

50320000-4

Услуги Набавки од мала
вредност Декември

Дезинфекција, дезинсекција и дератизиација 90900000-6Услуги Набавки од мала
вредност Декември

Огласување во дневни весници (на
македонски и албански)

22210000-5

22000000-0
Услуги Набавки од мала

вредност Декември

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

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Реновирање на работни простории на
Фармацевтски факултет

45453000-7

45453100-8

45000000-7

Работи Набавки од
мала вредност Февруари

Доградба на постоечки објект 45000000-7Работи Отворена
постапка Мај
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