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бр.

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.

Продужење закупа за
web домен

Директни
споразум

„Блицнет“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400999050002

Вриједност:
179,00 КМ

09.05.2020.
године

- рок извршења: период од
годину дана;
- рок плаћања: 30 дана након
извршења услуге и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
5.740,00 КМ

22.05.2020.
године

- рок испоруке: 15 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
12.500,00 КМ

22.05.2020.
године

72410000-7
Провајдерске услуге

2.

Љетне ауто гуме
34351100-3 Гуме за
аутомобиле

3.

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

Конкурентски
поступак

Анекс II дио Б

„Аутоцентар
Меркур“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400841420007

Адвокат
Лука Вулин
Мркоњић Град
ЈИБ
4509503010008

- рок извршења: период до 2
(двије) године;
- рок плаћања: 30 дана од дана
уредно извршене појединачне
услуге што подразумијева
окончање једног поступка за
које је исти ангажован, пријема
исправне фактуре и извјештаја
о раду који је Извршилац услуге
дужан да достави уз фактуру;

Опис
измјене
основних
елеменат
а уговра и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

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

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

Напомена
(образложе
ње)

4.

Хидрауличко уље за
чистилицу МХЕ „Бочац
2“ (хитна набавка)
09211600-7 Уља за
хидрауличне системе и
друге намјене

5.

Редовно сервисирање
и ванредне поправке
возила предузећа
50112000-3Услуге
поправака и
одржавања возила

Преговарачки
поступка
(без објаве
обавјештења
о набавци)

„Техносинт“ д.о.о.
Лакташи
ЈИБ
4401182760004

Бр.
обавјештења
о додјели
215-4-1-57-537/20 од
15.06.2020.
год.
Отворени
поступак
Оквирни
споразум
Бр.
обавјештења
о додјели
215-1-2-36-538/20 од
15.06.2020.
год.

Вриједност:
4.829,31 КМ
- рок испоруке: 5 дана од
пријема наруџбенице;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

Вриједност:
58.000,00 КМ
„Ауди Центар“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4400922690009
(Лот-1)

7.000,00 КМ (Лот-1)

„Верано Моторс“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4400831540004
(Лот-3, Лот-4, Лот5 и Лот-6)

5.000,00 КМ (Лот-3)
3.000,00 КМ (Лот-4)
10.000,00 КМ (Лот-5)
2.000,00 КМ (Лот -6)

„Аутосервис НВ“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4403698210003
(Лот-7, Лот-8, Лот9, Лот-10,
Лот-11, Лот-12 и
Лот-13)

25.05.2020.
године

2.000,00 КМ (Лот-7)
2.000,00 КМ (Лот-8)
2.000,00 КМ (Лот-9)
3.000,00 КМ (Лот-10)
5.000,00 КМ (Лот-11)

27.05.2020.
године

4.000,00 КМ (Лот-12)
3.000,00 КМ (Лот-13)
„ПРИНГ“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400881050008
(Лот-15 и Лот-16)

7.000,00 КМ (Лот-15)
3.000,00 КМ (Лот-16)

- рок извршења: период од
годину дана;
- рок плаћања: 30 дана након
извршења услуге и исправно
испостављене фактуре;

