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Ознака и опис по ЈРЈН

1.

Услуге котизације за
чешћа на стручним
семинарима,
савјетовањима,
симпозијима, конгресима
и стручним обукама из
области финансија,
рачуноводства, ревизије,
јавне набавке, области
примјене права, области
примјене стандарда,
информационих
технологија и заштите на
раду и осталих области
на jеднократни период

2.

ЈРЈН:80522000-9
Образовни семинари
Намирнице за ресторан
друштвене исхране
15000000-8 Храна, пиће,
дуван и сродни
производи

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

Директни
споразум

Отворени
поступак
Бр.
обавјештења
о додјели
уговора
215-1-1-1725-40/17 од
29.05.2017.
године

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

„SWOT –
Удружење
економиста
Републике Српске“
Бања Лука ЈИБ
4402742510005

Вриједност:
5.200,00 КМ без ПДВ-а

„Зоки“ вл. Милорад
Лукић с.п.,
Бања Лука
ЈИБ
4502345250000
(Лот-1 и Лот-3)

Вриједност:
Лот-1
38.798,60 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

26.04.2017.
године

- рок извршења: року од два
дана (27.04.-28.04.2017. године);
- рок плаћања: 7 дана по
закључењу уговора;

Лот-3
11.718,55 КМ без ПДВ-а

05.05.2017.
године

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

Напомена
(образложе
ње)

„PRIMAPROM“
д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400938000002
(Лот-2, Лот-4. Лот5, Лот-6, Лот-8 и
Лот-9)

Лот-2
15.461,70 КМ без ПДВ-а;
Лот-4
15.352,80 КМ брз ПДВ- а;
Лот-5
13.712,94 КМ без ПДВ-а;
Лот-6
50.236,20 КМ без ПДВ-а;
Лот-8
5.588,52 КМ без ПДВ-а;
Лот-9
13.858,50 КМ без ПДВ-а;

Пекара „Д.Д.Д.“
Драган Гашић с.п.
Мркоњић Град
ЈИБ
4503140650001
(Лот-7)

Лот-7
11.708,55 КМ без обрачунатог
ПДВ-а
- рок извршења: на годишњем
нивоу према потреби наручиоца
односно до закључења новог
уговора;
-рок плаћања: 15 дана од дана
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

3.

ЛОТ-1 Набавка флајера
и проспектног
материјала

Директни
споразум

ЛОТ-2 Набавка
папирних врећица са
логом фирме

„Stylos“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400857930005

22900000-9 Разни
штампани материјал

4.

Набавка налога за рад у
ХЕ „Бочац“

Вриједност:
Лот-1
4.420,00 КМ без ПДВ-а;

03.05.2017.
године

Лот-2
1.512,00 КМ без ПДВ-а.
- рок извршења: 90 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

Директни
споразум

22110000-4 Штампане
књиге

Штампарија
„Design“ Челинац
ЈИБ
4503502150002

Вриједност:
300,00 КМ без ПДВ-а

11.05.2017.
године

- рок извршења: 11.05.2017.
године;
- рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

5.

Лот-1 Колективно
осигурање радника од
последица несретног
случаја
Лот-2 Допунско
здравствено осигуреање
66512100-3 Услуге
осигурања од незгоде

Конкурентски
поступак

„АТОС осигарање”
а.д. Бијељина,
Филијала Бања
Лука
ЈИБ
4400423690006

Вриједност:
2.652,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења период од
годину дана (15 дана од дана
достављања пријаве осигураног
случаја са комплетном
документацијом);
-рок плаћања: по мјесечим
ратама у износу од 221,00 КМ
без ПДВ-а, у року од 15 дана
након исправно испостављене
фактуре;

15.05.2017.
године

„Дрина осигурање”
а.д. Милићи,
Филијала Бања
Лука
ЈИБ
4400258470004

Вриједност:
3.380,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: период од
годину дана (15 дана од дана
достављања пријаве осигураног
случаја са комплетном
документацијом);
-рок плаћања: по мјесечим
ратама у износу од 281,67 КМ
без ПДВ-а, у року од 15 дана
након исправно испостављене
фактуре;

