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

Ознака и опис по ЈРЈН

1.

Оглашавање у листу
„Народне новине“
79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

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

NID „NOVI PEČAT“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4403567890009

Вриједност:

Бр.
обавјештења
о додјели
уговора:

Испитивање
ватродојавних централа
и јављача пожара у
електрани и управној
згради

72254100-1 Услуге
испитивања система

Директни
спорзум

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

02.06.2016.
године

31.10.2016.год.

- рок извршења:

5.990,00 KM
без ПДВ-а

период од годину дана од
обостраног потписивања
уговора или до утрошка
средстава;
-рок плаћања: 100% аванс по

215-4-2-665-27/16

2.

5.990,00 KM без ПДВ-а

Опис
измјене
основних
елеменат
а уговра и
датум
измјене

исправно испостављеној
фактури у року до 15 дана;
„ЈНУ ИНСТИТУТ
ЗА ЗАШТИТУ И
ЕКОЛОГИЈУ РС“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4401020860005

Вриједност:

2.796,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења:

30 дана од дана достављања
наруџбенице, а на период од
годину дана;
-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге;

0,00

06.06.2016.
године

17.10.2017.год.

2.796,00 КМ
без ПДВ-а

Напомена
(образложе
ње)

3.

Спојна опрема за
оптички кабал

Конкурентски
поступак

44320000-9 – Каблови и
сродни производи

„Teелеплус“ д.о.о.
Мостар
ЈИБ
4227428920006

Вриједност:

5.250,00 КМ без ПДВ-а

0,00

16.06.2016.
године

- рок извршења:

31.08.2016.год.

5.250,00 КМ
без ПДВ-а

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

испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

4.

Редовно сервисирање и
ванредне оправке
возила возног парка ХЕ
„Бочац“ Мркоњић Град
(Лот-1, Лот-15 и Лот-20)

Отворени
поступак

Бр.

„Volvo“ д.о.о.
Сарајево
ЈИБ
4201130810004
(Лот-1)

обавјештења

50112000-3Услуге
поправака и одржавања
возила

о додјели
уговора:
215-1-2-465-30/16

Вриједност:

12.000,00 КМ без ПДВ-а

12.000,00 КМ без
ПДВ-а

21.06.2016.
године

-1.190,50 КМ без
ПДВ-а

21.06.2016.
године

- рок извршења:

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

исправно испостављене
фактуре;

„PRING“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400881050008
(Лот-15)

Вриједност:

3.000,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења:

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

исправно испостављене
фактуре;

15.12.2016.год.
4.190,50 КМ
КМ без ПДВ-а

5.

Припрема експертског
извјештаја из одштетног
захтјева концесионара
ХЕС Врбас а.д.
Бања Лука
79210000-9 –
Рачуноводствене и
ревизорске услуге

6.

Давање правних савјета
и пружање правне
помоћи у вези са јавним
набавкама и осталим
прописима и пружање
правне помоћи у вези
реализације уговора:
Испорука и уградња
електромашинске и
хидромеханичке опреме
за МХЕ „Бочац 2“ и
Изградња МХЕ „Бочац 2“
– грађевински радови
79100000-5 Правне
услуге
7911000-8 Услуге
правног савјетовања и
заступања

Преговарачки

поступак без
објаве
обавјештења
о набавци

Друштво за
ревизију „BDO“
д.о.о. Београд
ЈИБ 06203159

Бр.
обавјештења
о додјели
уговора:

95.000,00 КМ без ПДВ-а

0,00

16.06.2016.
године

- рок извршења:

26.09.2016.год.

95.000,00 КМ
без ПДВ-а

4 (четири) недеље од
обостраног потписивања
уговора и достављање
неопходне документације;
-рок плаћања: 15 дана након

215-4-2-685-28/16

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

Вриједност:

извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Адвокат
Дејан Ракић
ЈИБ
4302385750006

Вриједност:
40.000,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: период од 24
мјесеца или до тренутка
окончања пројекта;
-рок плаћања: а плаћање услуга
по адвокатској тарифи, у року
од 15 дана по пријему рачуна;

31.666,66 КМ без
ПДВ-а

24.06.2016.
године

30.12.2016.год.
8.333,34 КМ
без ПДВ-а

