РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
За период од 2017 - 2019

2017 година
ОПИС НА РАБОТА
Ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016 и 2017 год. Лимарскоизолатерски работи
Поставување нов лим на кров во Ливна Јама
Набавка на рачни механички преси комплет со уметоци
Санација на кров во Ливна Јама
Санација на кровот од Конти Лив
Рамковна спогодба за испорака на рачен алат-тирфур за затегање
воздушни водови
Изградба на нов СН кабелски вод од ТС 110/20 кв Бунарџик до ТС
10/0,4 кв Мршевци 2,КЕЦ Васил Главинов
Набавка на работи за изведба на хидраулички товарни платформи
Рамковна спогодба за електромонтажни,градежни и земјени работи
за ДЕЛ 19-КЕЦ Ѓорче Петров
Рамковна спогодба за електромонтажни,градежни и земјени работи
за ДЕЛ 17-КЕЦ Васил Главинов
Изведба на градежни и градежно-занатски работи за изградба на
“Бензинска станица бр.167-Битола“
Изведување повремени работи за термичка изолација на
цевоводи,арматура и опрема
Рамковна спогодба за набавка на овесна опрема/Арматури за СКС 1
kV
Изведба на градежни работи за изградба на челична трибина на
фудбалско игралиште во Драчево
Санација и замена на кров во ТО Исток и ТО Запад
Санација на челични оџаци во ТО Запад
Рамковна спогодба за набавка на Бетонско Столбче-Маркер
Изведба на земјани,градежни,метало-браварски и електро работи за
реконструкција на градскиот стадион Младост во Струмица
Покривање на кров помеѓу казанска печка,електро печка и конти лив
Изградба на нов челичен портал со фундаменти на објект ТС
110/10kV Аеродром
Бушење на 36 отвори во бетонска подлога
Рамковна спогодба за набавка на црево метално,флексибилноребрасто со PVC покривка
Замена на оштетен лим од кров во погон Челичарница
Замена на кровен лим со поцинкован лим
Санација на хала погон ВДЛ
Санација на канцеларии
Изведба на градежни работи за изградба на Бензинска станица 046Гевгелија
Хоризонтално машинско бушење на ул.Варшавска за НАСТЕЛ

РАБОТОДАВАЧОТ
АД Електрани на Македонија
Макстил АД
ЕВН Македонија
Макстил АД
Макстил АД
ЕВН Македонија
ЕВН Македонија
МЦ РОБИН
ЕВН Македонија
ЕВН Македонија
МАКПЕТРОЛ
ОКТА
ЕВН Македонија
ФАКОМ АД Скопје
Производство на топлина
Балкан Енерџи Дооел Скопје
Производство на топлина
Балкан Енерџи Дооел Скопје
ЕВН Македонија
ФФМ
Макстил АД
ФАКОМ АД Скопје
Макстил АД
ЕВН Македонија
Макстил АД
Макстил АД
Макстил АД
Макстил АД
МАКПЕТРОЛ
ЕВН Македонија

2018 година
ОПИС НА РАБОТА
Логистичко дистрибутивен центар-Витаминка Прилеп
Овесна опрема/Арматури за СКС 1кВ
Покривање на оштетен кров во Ливна јама
Неизолирани проводници за надземни водови за дитрибутивната
мрежа - Алуминиумско челични јажиња
Замена на олуци
Изолатерски работи
Замена на кров на Конти лив
Затварање со лексан
Тековно одржување и итни приклучоци ДЕВЕ БАИР – Скопје
Изведба на линиски инфраструктурен објект – топловод
Санација на дефекти на дистрибутивна мрежа
Надградба на хидраулични товарни платформи
Антикорозивна заштита
Енергетски транформатор 10 MVA
За ТС Мирковци
Енергетски транформатор 10 MVA
За ТС Лескајца
Набавка транспорт и монтажа на опшивка за дополнителна заштита
од УВ зрачење на предизолирана цевка
Затварање на магацин за огноотпорни материјали
Изработка и монтажа на рафтови за потребите на магацинот за ЛЗС
во погон Челичарница
Монтажа и демонтажа на термоизолација
Лимарски услуги
Нов нисконапонски ормар за напојување машини и монтажа на
електро опрема за НН приклучок на КБТС
Лимарски работи
Антикорозивна заштита
Монтажа и демонтажа на термоизолација
Изолатерски услуги
Санација на покрив на објект Драмски театар
Термоизолација на топловодни цевки
Испомош на санација на дефекти на дистрибутивна мрежа
Санација на бетонска подлога за вага
Изработка на метални полици и монтажа на истите
Изведување на електромонтажни работи за СН 10кВ кабловски вод за
приклучок на МХЕ Пена со СТС во с.Селце
Изведување на повремени работи за термичка изолација на
цевководи
Изградба на нов челичен портал со фундаменти и рушење на
постоечки портал во ТС 110/10kV Гази Баба“
Набавка, транспорт, испорака и монтажа на електро опрема во
адаптирана ТС 20(10)/0,4кВ за ТС Голден Арт ДОО Скопје
Санација и замена на кров во објектите на ТО Исток и ТО Запад
Јавна набавка бр. 28/2018 услуга за серивирање на трафостаници –
по спецификација
Средно напонски блок, енергетски маслен транформатор и испорака
на материјал за изработка на СН врски во адаптирана ТС за ДПТУ
Кола

РАБОТОДАВАЧОТ
ФАКОМ АД
ЕВН Македонија
МАКСТИЛ
ЕВН Македонија
Макстил АД
БАЛКАН ЕНЕРЏИ
Макстил АД
Макстил АД
ГА-МА АД
ЕНЕРГО СИСТЕМ
ЕЛ ТЕ
ТУРБО МАКС
ЕЛЕМ
ЕВН Македонија
ЕВН Македонија
БАЛКАН ЕНЕРЏИ
МАКСТИЛ
МАКСТИЛ
ЕЛЕМ
ЕЛЕМ
КСЕНОС ДОО Демир Хисар
ЕЛЕМ Рек Осломеј
ЕЛЕМ Рек Осломеј
ЕЛЕМ Рек Осломеј
БАЛКАН ЕНЕРЏИ
Драмски театар Скопје
БАЛКАН ЕНЕРЏИ
БАЛКАН ЕНЕРЏИ
МАКСТИЛ
МАКСТИЛ
ИТИС ДООЕЛ Скопје
ОКТА АД
ФАКОМ АД
Голден Арт ДОО
Производство на топлина
БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Лира Скопје

Комплет електро опрема за изведување на СН кабловски приклучок
за напојување на адаптирана трафостаница
Набавка на прохом лента и пропратни клеми и алат
Набавка на материјал, изработка и монтажа на термоизолација на
печка со ал.лим и минерална волна и скеле
Изградба за собирна мрежа за атмосферски води во кругот на Факом
Производство
Градежно потрошен материјал
(Јавен повик бр.17-012/2018)
Набавка и монтажа на страна застаклена површина (стакло и
ментална површина), монтажа на кова конструкција и уредување на
површината околу монтираните прозори во ТО Запад
Овесна опрема / Арматури СКС1кВ и чаури
Набавка транспорт испорака и монтажа на комплет електро опрема
за бетонска столбна трафостаница
Рачен алат – Тирфур
Бетонирање на пат со површѓина од 70м2
Проектирање, набавка на опрема и материјали, инсталација и
пуштање во работа на електричното поврзување на долна и горна
станица од објектот шестоседа жичара на Попова Шапка
Монтажа на изолациони антизвучни панели со делебина 50мм
Знаци за сигурност
Разводен ормар
Замена на изолација и пластифициран лим на чаден филтер во ТО
Запад
Анекс Договор за изведба на градежни и градежно занатски работи за
изградба на БС 046-Гевгелија
Замена на прозори со нови ПВЦ
Изработка на хидраулични товарни платформи
Набавка, транспорт, испорака и монтажа на нов нисконапонски
разводен ормар за напојување
Поставување на механичка рампа во должина од 5м на главниот влез
во ВДЛ
Замена на стари прозори со нови ПВЦ
Да се направи вентилација за довод на свеж воздух на работниците
Изведување на лимаро браварски работи за покривање на кровот на
објект “Макстил старо железо ред G”
Кречење на простории во сектор Контрола

Кола Дооел Скопје
ЕВН Македонија
Вардар Доломит Дооел Скопје
ФАКОМ АД
ЕЛЕМ – Рек Осломеј
Производство на топлина
БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ЕВН Македонија
Хени Компани
ЕВН Македонија
МАКСТИЛ АД
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ
Производство на топлина Балкан
Енерџи
Макстил АД
ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија –
Скопје
Производство на топлина Балкан
Енерџи
Макпетрол АД
Макстил АД
ТП Тетекс Муше Иксан -Мерјем
Печатница ЕВРОПА 92 Кочани
МАКСТИЛ
МАКСТИЛ
МАКСТИЛ
ФАКОМ АД
Макстил АД

2019 година
ОПИС НА РАБОТА
Санација на лимови од елефан хаус над електро печка
Изолирани проводници за надземни водови ССХ со номинален напон
Замена на постоечки прозори со дрвени каси во управната зграда на
Челичарница со нови ПВЦ
Чистење на масни површини

РАБОТОДАВАЧОТ
Макстил АД
ЕВН Македонија
Макстил АД
Макстил АД

Термоизолатерски работи
Изработка и монтажа на шкаф за шлемови
Услуга за специјализирана работна рака за демонтажа и монтажа на
термоизолација и подконструкција со материјал од инвеститор
(ДЕЛ 1 - по отворена постапка 17-038/2018)

ОКТА АД
Макстил АД
ЕЛЕМ Рек Осломеј

Услуга за специјализирана работна рака за термоизолација на
турбина со материјал од инвеститор
ЕЛЕМ Рек Осломеј
(ДЕЛ 2 - по отворена постапка 17-038/2018)
УПЕ изолирани енергетски кабли за номинален напон Uo/U 12/20kV и
ЕВН Македонија
номинален напон Uo/U 20/35kV
Одржување, поправка и сервисирање на мала хидроелектрана
ЈП за водоснабдување
Добреноец
СТУДЕНЧИЦА Кичево
(јавна набавка 19/2018)
Купопродажба на градежни материјали
Дистрибуција на топлина Балкан
(пластични ленти за означување)
Енерџи Дооел
Електромонтерски и земјеноградежни работи за дислокација на СН
ЕВН Македонија
кабли на бул.Босна и Херцеговина
Рамковна спогодба за електромонтажни, градежни и земјени работи ЕВН Македонија
КЕЦ Васил Главинов
Рамковна спогодба за електромонтажни, градежни и земјени работи ЕВН Македонија
КЕЦ Ѓорче Петров
Набавка на Овесна опрема/Арматури за СКС 1кВ
ЕВН Македонија
Изведба на нов челичен портал со фундаменти на објект: ТС
ФАКОМ АД
110/10кВ Исток Скопје
Трифазни маслени дистрибутивни трансформатори
ЕВН Македонија
Јавна набавка за услуга: Градежно занаетчиски услуги
АД Електрани на Македонија
Инсталација на кабли - објект Рамстор
ЛИМАК ДОО
Обезбедување на услуги за изградба на мрежна линија, набавка,
ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА
поврзување и инсталација на мрежни системи на мали
ДОО
хидроцентрали бр.143,144 и 145
Анекс - објект Попова Шапка “Клуч на рака”
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ
Јавна набавка бр.16-211/2019
Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во
ПЕ Термоелектрани,РЕК Битола за 2019 година.
Јавна набавка бр.01/2019
Изработка на проект, набавка и вградуавње на опрема на мала
хидроелектрична централа на зафатот на изворот Студенчица и
хармонизација со постоечката опрема и фотоволтниот систем по
принципот “клуч на рака”
Набавкана фундаменти за кабленски разводни ормари од вештачки
материјал
Одржување на опрема (отстранување на сите видови дефекти)

АД ЕСМ - РЕК Битола

Јавно претпријатие за
водоснабдување СТУДЕНЧИЦА
Кичево
ЕВН Македонија
ТЕ-ТО АД

Јавна набавка бр.01-205/2018
АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА
Потрошен градежен материјал
МАКЕДОНИЈА
- Термоизолација - минерална волна
Набавка на материјали за внатрешно уредување на канцелариски
простор
ГА-МА АД Скопје
(ЈН бр.0507-299/2019)
Испомош при санација на дефекти на дистрибутивната мрежа
Дистрибуција на топлина Балкан
(градежни и машински работи)
Енерџи Дооел
Испорака на опрема, поврзување и пуштање во работа на адаптирана
трафостаница 24/0,4 со моќност 1250kVa во објект на инвеститорот
СПАРК М ДОО Скопје
НУТРИВЕТ ДООЕЛ

Замена на предтурбински пеперуткасти затворачи на турбина А и Б во
ХЕЦ Тиквеш, турбина А и Б во ХЕЦ Глобочица и турбина 1,2 и 3 во
ХЕЦ Шпиље
(ЈН 01-174/2018)
Изведба на земјени и градежни работи за изведба на нов челичен
портал со фундаменти на објект: ТС 110/10 кВ Васил Главинов
Изградба на инклузивно детско игралиште во Општина Карпош
(ЈН бр.02772/2019)
Градежно занаетчиски услуги:
- Демонтажа и монтажа на термоизолација
- Лимарски услуги
- Демонтажа и монтажа на термоизолација со подконструкција на
турбина
(ЈН бр.01-235/2018)
Набавка и поставуање на специјални реквизити за деца со посебни
потреби и урбана опрема на детско игралиште (ДЕЛ2 ЈН
бр.04792/2019)
Сервисирање на трафостаници
Набавка, транспорт, монтажа на електро опрема во адаптирана ТС
21(10,5)/0,42kV 2x800kVa за Медикал Оил ДОО Скопје, Општина
Васолево Струмица
Изградба на спортски објекти и детски игралишта (ЈН бр.05623/2019)
Изведба на лимарски работи за реконструкција на кровна површина
од управната зграда на КПУ Затвор Скопје - Скопје
Рамковна спогодба за набавка на XLPE изолирани кабли за воздупни
водови со носечко јаже за номинален напон
СН 20kV кабловски приклучок и основен проект фаза електрика за
адаптирана ТС 10 (20)/0,4kV, 4x1000 kVa+2x1600kVa со ревизија,
проектантски надзор-електро дел и набавка, транспорт, испорака и
монтажа на електро опрема во адаптирана ТС 21(10,5)/0,42kV
6x1000kVa и 20kV кабловски приклучок за НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ

АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ФАКОМ АД
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

АД Електани на Северна
Македонија

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ФИЛА КОНСТРУКЦИЈА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ФАКОМ АД
ЕВН Македонија

НЈСК ХОЛДИНГ

