0ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ
Ред.
бр.

Ознака и опис по ЈРЈН

1.

Редовно сервисирање и
ванредне оправке
возила возног парка
ХЕ „Бочац“ Мркоњић
Град (Лот-20 Traktor
ZETORPROXIMA
100/9441.14, рег. број:
T67-K-025 година
производње 2015.
(возило у гарантмом
року)

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

поступак без
објаве
обавјештења
о набавци

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

AGROCOOP“
д.о.о. Кобатовци
ЈИБ
4401167610004

Вриједност:

Бр.
обавјештења
о додјели
уговора:

1.000,00 КМ без ПДВ-а

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

08.07.2016.
godine

- рок извршења:

до утрошка финансијских
средстава или истека рока
оквирног споразума (20.04.2017.
године);
-рок плаћања: 15 дана од

215-4-2-715-31/16

исправно испостављене
фактуре;

50112000-3Услуге
поправака и одржавања
возила

2.

Услуге хотелског
смјештаја у 2016. години
ЈРЈН: 55110000-4 Услуге
хотелског смјештаја

Поступак
набавке на
коју се
примјењује
посебан
режим
сходно
члану 8.
Закона о
јавним
набавкама

„Андрићев конак“
д.о.о. Вишеград
ЈИБ
4403640640008

Вриједност:
38,46 КМ (Ноћење са доручком у
једнокреветној соби, без ПДВ-а,
боравишни такси, осигурања и
осталих надокнада);
- рок извршења: до 31.12.2016.
године;
-рок плаћања: мјесечно у року од
15 дана по исправно
испостављеним и овјереним
фактурама;

15.07.2016.
године

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

Напомена
(образложе
ње)

(„Службени
гласник
БиХ“
бр.39/14)
Неприорите
-тне услуге

„Мотел Аћимовић“
с.п. Требиње
ЈИБ
4503633920008

Вриједност:
43,03 КМ (Ноћење са доручком у
једнокреветној соби, без ПДВ-а,
боравишни такси, осигурања и
осталих надокнада);
- рок извршења: до 31.12.2016.
године;
-рок плаћања: мјесечно у року од
15 дана по исправно
испостављеним и овјереним
фактурама;

„Хотел Праг“ а.д.
Београд
ПИБ 101517064

Вриједност:

45,27 € - 88,54 KM (Ноћење са

доручком у једнокреветној соби,
без ПДВ-а, боравишни такси,
осигурања и осталих надокнада);
- рок извршења: до 31.12.2016.
године;

3.

Спровођење мјерења
(четири серије мјерења у
току године) и изради и
испостављању годишњег
извјештаја о
континуираном
испитивању квалитета
воде акумулационог
језера „Бочац“, ријеке
Врбас низводно од ХЕ и
узводно од ХЕ, Црне
Ријеке и Угра за 2016.
годину (укључујући и

Конкурентски
поступак

„Институт за воде“
д.о.о. Бијељина
ЈИБ
4400388840008

-рок плаћања: мјесечно у року од
15 дана по исправно
испостављеним и овјереним
фактурама;
Вриједност:
14.750,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења:

период од годину дана;
-рок плаћања: према

испостављеним привременим
ситуацијама након сваке серије
мјерења у року од 7 дана након
предаје извјештаја;

18.07.2016.
године

емисију загађујућих
материја у воду у току
изградње МХЕ „Бочац 2“)
90733100-5 Услуге у вези
са загађењем воде

4.

Набавка резног и
брусног алата, и
хидрауличке и
пнеуматске инсталације

Директан
споразум

„RAPID-INPORT“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4400951280006

42674000-1;
44425000-5;
42913300-2.

5.

Вриједност:

2.647,30 КМ без ПДВ-а

18.07.2016.
године

- рок извршења:

120 дана од обостраног
потписивања уговора;
-рок плаћања: 15 дана након

испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

Санација геодетске тачке Директан
споразум
број 13
71355000-1- Грађевински
радови на цјевоводу за
воду и канализацију

„ШИК ТУРС“ д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4401194690001

Вриједност:

5.850,00 КМ без ПДВ-а

18.07.2016.
године

- рок извршења:

30 дана од увођења у посао;
-рок плаћања: 15 дана након

извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

6.

Санација водовода
компензационог базена
45232151-5- Радови на
обнови водоводне мреже

Директан
споразум

„ШИК ТУРС“ д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4401194690001

Вриједност:

1.780,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења:

30 дана од увођења у посао;
-рок плаћања: 15 дана након

извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

18.07.2016.
године

7.

Набавка сјемена траве
или травно-дјетелинске
смјесе

Директан
споразум

03441000-3 Украсно
биље, трава, маховина
или лишајеви

8.

Санације квара на
далеководу 35 kV и
напајање пумпне
станице водовода за
електрану

„АГРО МГ“ д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4401195580005

Адвокатске услуге
79100000-5 Правне
услуге
7911000-8 Услуге
правног савјетовања и
заступања

1.540,00 КМ без ПДВ-а

18.07.2016.
године

- рок извршења:

7 дана од обостраног
потписивања уговора;
-рок плаћања: 15 дана након

испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Директан
споразум

„МИГ ЕЛЕКТРО“
д.о.о. Мркоњић
Град
ЈИБ
4401859250008

50532200-5 Услуге
поправака и одржавања
трансформатора

9.

Вриједност:

Вриједност:

5.950,00 КМ без ПДВ-а

18.07.2016.
године

- рок извршења:

10 дана од обостраног
потписивања уговора;
-рок плаћања: 15 дана након

извршења услуге и исправно
испостављене фактуре;
Поступак
набавке на
коју се
примјењује
посебан
режим
сходно
члану 8.
Закона о
јавним
набавкама
(„Службени
гласник
БиХ“
бр.39/14)
Неприорите
тне услуге

Адвокат
Лука Вулин
ЈИБ
4509503010008

Вриједност:
31.350,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: период од три
године, односно до утрошка
финансијских средстава;
-рок плаћања: 15 дана по
пријему рачуна, a уз фактуру је
потребно доставити доказ о
извршеној услузи;

24.06.2016.
године

10.

Лот-1 Испитивање
енергетских
трансфораматора, Лот-2
Испитивање одводника
пренапона напонског
нивоа110kV, Лот-3
Испитивање
генераторских заштита у
ХЕ „Бочац“ и Лот-4
Испитвање оба
генератора у ХЕ „Бочац“

Изузећа од
закона
члана 86.
Став 1.
тачка б)

„МХ ЕРС-ЗД
Ирце“, а.д.
Источно Сарајево
ЈИБ
4400543080007

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

Директан
споразум

18.07.2016.
године

- рок извршења: 30 дана од од
увођења у посао;
-рок плаћања: 15 дана након
исправно испостављнене
фактуре и Записника о
квантитативном и
квалитативном извршењу
услуга потписаног од стране
овлаштених лица наручиоца и
извршиоца;

Лот-1 50532200-5
Лот-2 50532000-3
Лот-3 50532000-3
Лот-4 50532300-6

11.

Вриједност:
78.000,00 КМ без ПДВ-а

„FRUCTA-TRADE“
д.о.о. Дервента
ЈИБ
4400151910001

Вриједност:
1.235,25 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 15 дана од
дана потписвања уговора;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

„Излетник“ СР
Мркоњић Град
ЈИБ
4503137940007

Вриједност:
2.425,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 15 дана од
дана потписвања уговора;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

25.07.2016.
године

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

12.

Набавка поднапонског
релеа и бројача прорада
одводника пренапона
31221000-1 Електрични
релеји

Директан
споразум

„Navitas” д.о.о.
Сарајево
ЈИБ
4201857240006

Вриједност:
1.049,37 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 15 дана од
дана потписвања уговора;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
3.980,00 КМ КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 60 дана од
дана потписвања уговора;
-рок плаћања: 15 дана од
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

29.07.2016.

