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

Ознака и опис по ЈРЈН

1.

Потрошни материјал за
погонску службу

2.

39000000-2 Намјештај
(укључујући
канцеларијски
намјештај), унутрашња
опрема, направе за
домаћинство (осим
расвјете) и средства за
чишћење
Преспајање хидрантске
и потрошачке мреже од
кућне турбине до трафо
станице код Пенића Кућа

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

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

Вриједност:
8.525,40 КМ без ПДВ-а

Групе резервних
кабловских глава 35кВ и
одводника пренапона за
ТЦ „Пенић Кућа“
45351000-2 Машински
инсталатерски радови

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

04.03.2016.
године

31.12.2016.
године
8.525,40 КМ
без ПДВ-а

0,00

07.03.2016.
године

23.03.2016.
године
5.908,94 КМ
без ПДВ-а

0,00

07.03.2016.
године

03.09.2016.год.

- рок извршења:
период од годину дана до
закључења новог уговора;
-рок плаћања:15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

Директни
спорзум

„КП Парк“ д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4401197280009

45351000-2 Машински
инсталатерски радови

3.

Опис
измјене
основних
елеменат
а уговра и
датум
измјене

Вриједност:
5.908,94 КМ без ПДВ-а
- рок извршења:

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

Директни
спорзум

„ELNOS BL“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400811430008

извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
5.953,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења:

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

5.953,00 КМ
без ПДВ-а

Напомена
(образложе
ње)

4.

5.

Термоизолације и
заштите алуминијумским
лимовима са осталом
одговарајућом опремом
водоводног цријева
испод брзотока (испод
прелива тунела на
лијевој обали Врбаса)
45351000-2 Машински
инсталатерски радови

Директни
спорзум

„КП Парк“ д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4401197280009

Вриједност:
1.937,40 КМ без ПДВ-а

0,00

07.03.2016.
године

22.03.2016.
год.
1.937,40 КМ
без ПДВ-а

84.000,00 КМ без

14.03.2016.
године

29.05.2017.год.
644.000,00 КМ

- рок извршења:

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

извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

Набавка САП модула
за управљање
одржавањем у оквиру
ФМИС система

Преговарачки
поступак без
објаве
обавјештења о
набавци

ЈРЈН:72232000-0 Израда
софтвера за обраду
трансакција и софтвера
по наруџби

215-4-2-123-510/16 од
25.03.2016.
године

Atos IT Solutions and
Services“ д.о.о.
Београд
ЈИБ 106712648

Вриједност:
728.000,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења:
- испорука софтверских
лиценци у року од 3 (три)
мјесеца од дана потписивања
Уговора,
- услуге имплементације у
року од 12 (дванаест)
мјесециод дана потписивања
Уговора,
- услуге постпродукционе
подршке у року од 3 (три)
мјесеца од дана пуштања у
продуктивни рад.
-рок плаћања:
а) За испоруку софтверских
лиценци:
100% у року од 15 дана од дана
издавања исправне фактуре,
издате на основу Потврде о
квантитативном пријему
софтверских лиценци,

ПДВ-а

б)За услуге имплементације:
40% у року од 15 дана од дана
издавања исправне фактуре,
издате на основу Потврде о
прихватању фазе
концептуалног дизајна,
30% у року од 15 дана од дана
издавања исправне фактуре,
издате на основу Потврде о
прихватању фазе реализације,
30% у року од 15 дана од дана
издавања исправне фактуре,
издате на основу Потврде о
прихватању фазе завршне
припреме пред продукцију и
пуштања у продуктивни рад,

6.

Адвокатске услуге

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

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

Моравчевић
Војновић и
партнери ОАД
Београд у сарадњи
са Schonherr
Rechtsanwalte
GmbH

в) За услуге постпродукционе
подршке:
100% у року од 15 дана од дана
издавања исправне фактуре,
издате на основу Потврде о
окончању фазе
постпродуктивне подршке.
Вриједност:

100.000,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: период од три
године
-рок плаћања: 31 дан од издавања
фактуре ;

100.000,00 КМ
без ПДВ-а

01.03.2016.
године

7.

Лот-1Групе резервних
дијелова за систем
гријања

Директни
спорзум

Лот-2Групе резервних
дијелова за систем
хлађења

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

Вриједност:

1.320,00 КМ без ПДВ-а

0,00

24.03.2016.
године

- рок извршења:

26.04.2016.
године

1.320,00 КМ
без ПДВ-а

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

испоруке робе и исправно
испостављнене фактуре;
34913000-0 Разни
резервни дијелови
„OMNICOM“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400801980000

3.100,00 КМ без ПДВ-а

0,00

- рок извршења:

24.03.2016.
године

19.07.2016.год.

24.03.2016.
године

26.04.2016.
године

35 дана од обостраног
потписивања уговора;

3.100,00 КМ
без ПДВ-а

-рок плаћања: 15 дана након

испоруке робе и исправно
испостављнене фактуре;

8.

Потрошни материјал за
припрему уградње
ДЦС-а
31000000-6Електричне
машине, апарати,
опрема и потрошни
материјал; расвјета

Директни
споразум

„ELNOS BL“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400811430008

Вриједност:

5.456,85 КМ без ПДВ-а
- рок извршења:

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

испоруке робе и исправно
испостављнене фактуре;

0,00

5.456,85 КМ
без ПДВ-а

9.

Прање возила
50112300-6 Прање
аутомобила и сличне
услуге

Конкурентски
поступак

„MG Petrol“ д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4402852370004

Вриједност:

10.538,46 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: период од годину
дана;
-рок плаћања: 15 дана након

извршења услуге и исправно
испостављнене фактуре;

-2.852,27 КМ без
ПДВ-а

28.03.2016.
године

28.04.2016.год.
8.568,53 КМ
без ПДВ-а
30.09.2017.год.
4.822,20 КМ
без ПДВ-а

