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Ознака и опис по ЈРЈН

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

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

Основни елементи уговора/оквирног
споразума (вриједност у КМ без
ПДВ-а, период трајања/рок
извршења, рок плаћања, гарантни
период

1.

Одржавање и
сервисирање
рачунарске, пратеће
опреме и испорука
резервних дијелова

Директни
споразум

„БИРОКИП“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4402286590000

Вриједност:
350,00 КМ

„Геолимес“ доо
Нови Сад
МБ 20106026

Вриједност: 5.930,00 КМ

ЦПВ код-50312000-5
Одржавање и поправка
рачунарске опреме
2.

Израда попречних
профила корита и
обала Црне ријеке

Директни
споразум

Израда геодетских
подлога за соларну
електрану на
локалитету Ада поље
71355000-1 Геодетске
услуге

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

Датум
закључења
уговра/
оквирног
споразума у
КМ без
ПДВ-а

10.01.2022.
године

- рок извршења: 7 дана од
доставе налога за набавку;
- рок плаћања: 60 дана након
извршења услуге и исправно
испостављене фактуре;
11.01.2022.
године

- рок извршења: 90 дана од
увођења у посао
- рок плаћања: 60 дана након
извршења услуге и исправно
испостављене фактуре;

71250000-5
Архитектонске,
техничке и геодетске
услуге
3.

Опис
измјене
основних
елеменат
а уговра и
датум
измјене

Директни
споразум

„Геолимес“ доо
Нови Сад
МБ 20106026

Вриједност:
5.920,00 КМ
- рок извршења: 30 дана од
увођења у посао
- рок плаћања: 60 дана након
извршења услуге и исправно
испостављене фактуре;

11.01.2022.
године

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

Напомена
(образложе
ње)

4.

Производи за
одржавање хигијене за
РДИ
ЦПВ код-39315000-3
Опрема за ресторане

5.

Инструмент за мјерење
отпорности изолације
високим напоном
ЦПВ код - 38341300-0
Инструменти за
мјерење електричних
величина

Конкурентски
захтјев
Оквирни
споразум

Конкурентски
захтјев

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

Вриједност:
7.998,37 КМ

„Елко“ доо
Источно Сарајево
ЈИБ
4400548710009

Вриједност: 14.000,00 КМ

18.01.2022.
године

- рок извршења: сукцесивно, на
период од годину дана;
- рок плаћања: 60 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

- рок извршења: 90 дана од
обостраног потписивања
уговора
- рок плаћања: 60 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

24.01.2022.
године

