ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ
Ред.
бр.

Ознака и опис по ЈРЈН

1.

Попуна ормарића прве
помоћи

Врста
поступка и
број
обавјештења
о додјели
уговора са
Портала
јавних
набавки

Директни
споразум

33140000-3 Медицински
потрошни материјал

2.

Редовно сервисирање и
ванредне оправке
возила возног парка
ХЕ „Бочац“
Мркоњић Град

50112000-3Услуге
поправака
и одржавања возила

Подаци о добављачу/
добављачима у
оквирном споразуму
(Назив, ИД број,
мјесто)

Основни елементи уговора/оквирног
споразума (вриједност, период
трајања/рок извршења, рок плаћања,
гарантни период

Здравствена
установа
Апотека
"Тилија ТБ"
Мркоњић Град
ЈИБ
4403108190002

Вриједност:
109,88 КМ без ПДВ-а

Отворени
поступак
Оквирни
споразум
Бр.
обавјештења
о додјели
уговора
215-1-2-46-562/17

- рок плаћања:15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

5.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-1)

4400881050008

5.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-15)

2.„Аутосервис и
дијелови“ д.о.о.
Бања Лука ПЈ „АК
УНИОН“
ЈИБ 4400919550018
(Лот-2 и Лот-19)

5.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-2)

(Лот-1 и Лот-15)

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

Датум
закључења
уговра/окви
рног
споразума

16.07.2017.
године

- рок извршења:16.07.2017.
године;

Вриједност:
78.000,00 КМ без ПДВ-а
1.„Принг“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ

Опис
измјене
основних
елеменат
а уговра и
датум
измјене

6.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-19)

21.07.2017.
године

Датум потпуне
рализације
уговра/оквирно
г спорзаума и
укупна
утрошена
вриједност

Напомена
(образложе
ње)

Бр.
обавјештења
о поништењу
поступка за
215-1-2-46-461/17
(Лот-8, Лот20, Лот-21)

3. „Аутосервис НВ“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ 4403698210003
(Лот-3, Лот-4, Лот-5 ,
Лот-6, Лот-7 и Лот18)

6.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-3)
5.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-4)
6.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-5)
4.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-6)
3.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-7)
5.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-18)

4. „Верано Моторс“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ 4400831540004
(Лот-9, Лот-10,
Лот-11, Лот-12,
Лот-13 и Лот-14)

3.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-9)
3.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-10)
4.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-11)
4.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-12)
4.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-13)
3.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-14)

5. Лада Ауто“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ 400991820003
(Лот-16)

3.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-16)

6. „Ауто Плус“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ 4401706420001
(Лот-17)

4.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-17)

- рок извршења:
до утрошка финансијских
средстава или истека рока
оквирног споразума;

3.

Гориво за возила возног
парка ХЕ „Бочац“

Отворени
поступак

09100000-0- Горива

Оквирни
споразум

„МГ-ПЕТРОЛ“
д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4402852370004

Бр.
обавјештењ
а о додјели
уговора
215-1-1-625-65/17 oд
01.09.2017.
године

4.

Набавка клима уређаја
са уградњом

Конкурентски
поступак

42512000-8
Климатизацијски уређаји

5.

Прослава крсне славе
Свети Илија Пророк
79954000-6 Услуге
организирања прослава

Директан
споразум

-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
462.000,00 КМ без ПДВ-а

04.08.2017.
године

- рок извршења: период од три

године од обостраног
потписивања уговора;

-рок плаћања: 15 дана од дана

испоруке робе и исправно
испостављнене фактуре;

„СЛОБОДА“ с.п.
Ненад Бојанић,
Бања Лука
ЈИБ
4506707830005

Вриједност:
9.580,00 КМ без ПДВ-а

14.08.2017.
године

- рок извршења 20 дана од
обостраног потписивања
уговора;

- рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
„Зоки“ вл. Милорад Вриједност:
Лукић с.п.,
1.238,00 КМ без ПДВ-а
Бања Лука
ЈИБ
4502345250000

14.08.2017.
године

„Излетник“ СР
Мркоњић Град
ЈИБ
4503137940007

Вриједност:
2.425,00 КМ без ПДВ-а

„Месница код
Малића“ с.п.
Мркоњић Град
ЈИБ
4506855940006

Вриједност:
1.049,37 КМ без ПДВ-а

- рок извршења: 15 дана од
дана потписвања уговора;

6.

Трофазни уређај за
испитивање моторних
заштита

Конкурентски
поступак

50530000-9 Услуге
поправака и одржавања
машина

7.

Сервисно возило за
службу електро и
машинског одржавања
34100000-8 Моторна
возила

„NAVITAS
ENGINEERING &
AUTOMATION“
д.о.о. Сарајево
ЈИБ
4201857240006

-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
29.870,00 КМ без ПДВ-а

14.08.2017.
године

- рок извршења: 130 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

Конкурентски
поступак

„C – AUTO “ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4402721600004

Вриједност:
47.256,41КМ без ПДВ-а
- рок извршења:10 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања:15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

14.08.2017.
године

8.

Набавка потрошног
материјала за погонску
службу

Директан
споразум

44411000-4 Санитарни
производи

9.

Обрада података за
2013, 2014, 2015. и
2016. годину за службу
осматрања бране –
физикална метода
72310000-1 Услуге
обраде података

10.

Пројекат за
трансформаторску
станицу 35 кV за
прикључак МХЕ
„Бочац 2“

71323100-9
Услуге пројектирања
електроенергетских
система

Отворени
поступак

Бр.
обавјештењ
а о додјели
уговора
215-1-2-665-67/17 од
06.09.2017.
године
Поступак У
складу са
чланом 86.
Став 2.
Закона о
јавним
(„Службени
гласник БиХ“,
бр. 39/14) Изузећа за
секторске
уговорне
органе

„EUROSAN“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4401635810008

Конзорцијум:
„Routing“ д.о.о.
Бања Лука,
ЈИБ
4402891600009
Институт за
водопривреду
„Јарослав Черни“
Београд,
ЈИБ101968542
„МХ ЕРС-ЗД Ирце“
а.д.
Источно Сарајево
ЈИБ
4400543080007

Вриједност:
5.991,20 КМ без ПДВ-а

14.08.2017.
године

- рок извршења: период од
годину дана од закључења
уговора, према потребама
Уговорног органа у року од 5
дана од доставе наруџбенице;
- рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
65.000,00 КМ без ПДВ-а

21.08.2017.
године

- рок извршења:45 дана од
увођења у посао;
- рок плаћања:15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
20.000,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 60 дана од
обостраног потписивања
уговора ;
- рок плаћања: 15 дана након
исправно испостављнене
фактуре и Записника о
квантитативном и
квалитативном извршењу
услуга потписаног од стране
овлаштених лица наручиоца и
извршиоца;

31.08.2017.
године

