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

Ознака и опис по ЈРЈН

1.

Набавка банкарске
гаранције за
закључивање уговора о
подстицању за откуп
електричне енергије

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

Конкурентски
поступак

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

„NLB Banka“ а.д.
Бања Лука,
ЈИБ
4400949970003

Вриједност:
5.580,00 КМ без ПДВ-а

66517200-9 Услуге
осигурања гаранције

2.

Избор спортисте године
у Републици Српској
79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

Опис
измјене
основних
елеменат
а уговра и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

Датум
закључења
уговра/окви
рног
споразума

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

0,00

04.01.2017.
године

05.01.2017.год,
1.240,00 КМ
без ПДВ-а

- рок извршења: период од
двије године од дана обостраног
потписивања уговора ;

05.07.2017.год.
620,00 КМ без
ПДВ-а

-рок плаћања:
а) Једнократна накнада за
обраду захтјева по гаранцији
унапријед;
б) Накнадa за кориштење
издане гаранције
тромјесечно/квартално од
датума издавања и плаћа се
унапријед.
Преговарачки

поступак без
објавe
обавјештења
о набавци
Број
обавјештења
о додјели
уговора:
215-4-2-17-521/17 од
16.02.2017.
године

„ГЛАС СРПСКЕ“ а.д

Бања Лука ,
ЈИБ
4401702350009

Вриједност:
5.000,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: за вријеме
одржавања манифестације;
-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

13.10.2017.год.
620,00 КМ без
ПДВ-а
31.12.2018.год.

3.100,00 КМ
без ПДВ-а
0,00

05.01.2017.
године

24.01.2017.
год.

5.000,00 КМ
без ПДВ-а

Напомена
(образложе
ње)

3.

Избор спортисте године
у Босни и Херцеговини
79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

4.

Сајле за провлачење BH
каблова са алуминијском
моталицом

Отворени
поступак
Број
обавјештења
о додјели
уговора:
215-4-2-16-522/17 од
16.02.2017.
године

Директни
споразум

44322000-3 Прибор за
каблове

5.

Ротациона косачица
16310000-1 Косилице

6.

Испитивање
хидрауличких
компоненти на испитном
хидрауличком столу
71632000-7 Услуге
техничких испитивања

Директни
споразум

Директни
споразум

НИГД “ДНЕВНЕ
НЕЗАВИСНЕ
НОВИНЕ“ д.о.о
Бања Лука
ЈИБ
4400848860002

Вриједност:
5.000,00 КМ без ПДВ-а

„ELEKTRO
PROMET“ д.о.о.
Бања Лука,
ЈИБ
4401717460005

Вриједност:
4.909,50 КМ без ПДВ-а

“AGRO MG” д.о.о.
Мркоњић Град,
ЈИБ
4401195580005

„TRI BEST” д.о.о.
Бања Лука,
ЈИБ
4400802520002

0,00

05.01.2017.
године

27.01.2017.
год.

16.01.2017.
године

28.02.2017.
год.

0,00

16.01.2017.
године

01.03.2017.год.

0,00

16.01.2017.
године

02.10.2017.
године
5.000,00 КМ

- рок извршења: за вријеме
одржавања манифестације;

5.000,00 КМ
без ПДВ-а

-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
0,00

- рок извршења: 40 дана од
пријема наруџбенице;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
1.700,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 7 дана од
обостраног потписивања
уговoра;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
5.000,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 30 дана од
увођења у посао;
-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

4.909,50 КМ
без ПДВ-а

1.700,00 КМ
без ПДВ-а

без ПДВ-а

7.

Потрошни материјал за
возни парк
24957000-7 Хемијски
адитиви

Директни
споразум

„AUTOCENTAR
MERKUR“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400841420007

Вриједност:
3.930,20 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 15 дана од
обостраног потписивања
уговора;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

0,00

16.01.2017.
године

17.03.2017.год.

3.930,20 КМ
без ПДВ-а

