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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.

Заједничка јавна
набавка услуга
надзора, одржавања и
администрације SAP
инфраструктуре и
одржавања SAP ERP
система на период од
90 дана

Преговарачки
поступак са
објавом
обавјештења
о набавци

Конзорциј:
„Lanaco“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ 400853190007

Вриједност:
39.244,88 КМ

Лот 1: Услуге надзора,
одржавање и
администрација SAP
инфраструктуре;
Лот 2: Услуге
одржавања SAP ERP
система;

„Prointer IT
Solutions and
Services“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4403865130009

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

0,00

01.10.2020.
године

28.02.2021.
године

39.244,88 КМ

3.116,52 КМ (Лот-1)
7.474,83 КМ (Лот-2)
28.653,52 КМ (Лот-2)
- рок извршења: 90 дана од
обостраног потписивања
Уговора;
- рок плаћања: 30 дана од
датума издавања исправне
мјесечне фактуре за извршене
услуге;

722610002 Услуге
софтверске подршке
2.

Уље, емулзије, масти,
спреј, средства за
одмашћивање за
ХЕ „Бочац“ и
МХЕ „Бочац 2“- Лот-2
24951400-9 Хемијски
модификоване масти и
уља

Конкурентски
поступак

„Rapidex“ д.о.о.
Бијељина
ЈИБ
4403875440006

Вриједност:
9.360,00 КМ
- рок испоруке: 30 дана од
обостраног потписивања
Уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављнене фактуре;

0,00

01.10.2020.
године

28.10.2020.
године

9.360,00 КМ

Напомена
(образложе
ње)

3.

4.

Уље, емулзије, масти,
спреј, средства за
одмашћивање за
ХЕ „Бочац“ и
МХЕ „Бочац 2“- Лот-1
24951400-9 Хемијски
модификоване масти и
уља
Дератизација и
девиперизација

Конкурентски
поступак

Директни
споразум

90720000-0 Заштита
околиша

5.

Попуна ватрогасне
опреме

Конкурентски
поступак

35110000-8 Ватрогасна
опрема, опрема за
спашавање и
сигурносна опрема
6.

Медијско праћење
предузећа
79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

Преговарачки
поступак без
објаве
обавјештења о
набавци
Бр.
обавјештења о
додјели
215-4-2-113-569/20 од
21.10.2020.год.

„Navitas
Engineering &
Automation“ д.о.о.
Сарајево
ЈИБ
4210857240006

„ЕКО БЕЛ“ д.о.о.
Трн
ЈИБ
4400855480002

„IM FIRE
SECURITY“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ 403421250008

„Алтернативна
телевизији“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400946870008

Вриједност:
19.980,70 КМ
- рок испоруке: 35 дана од
обостраног потписивања
Уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
5.780,00 КМ
- рок испоруке: на период од
годину дана (у року од једног
дана по позиву Уговорног
органа);
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
2.440,00 КМ

0,00

06.10.2020.
године

20.11.2020.
године

19.980,70 КМ

0,00

12.10.2020.
године

30.12.2020.
године
1.960,00 КМ

30.06.2021.
године
3.820,00 КМ

0,00

14.10.2020.
године

30.12.2020.
године
2..440,00 КМ

0,00

16.10.2020.
године

21.04.2021.
године
6.000,00 КМ

- рок испоруке: 15 дана од
обостраног потписивања
Уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
6.000,00 КМ
- рок извршења: 6 (шест)
мјесеци од обостраног
потписивања Уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављене фактуре;

7.

Монтирање ауто гума
50116510-9 Услуге
протектирања гума

8.

Нож двосегментне
даске грна за зимско
одржавање путева

Директни
споразум

Директни
споразум

14622000-7 Челик

9.

Лот-1 Испитивањe оба
генератора и свих
трансформатора на
МХЕ „Бочац 2“ и
Лот-2 Испитивање
заштита МХЕ
„Бочац 2“
50532200-5 Услуге
поправака и
одржавања
трансформатора за
Лот-1 и 50532000-3
Услуге поправака и
одржавања
електричних машина,
апарата и припадајуће
опреме за Лот-2

Изузеће од
закона у
складу са
чланом
86. став (2)
Закона о
јавним
набавкама

ЗР „Томо“
Мркоњић Град
ЈИБ
4503137510002

„Agrocoop“ д.о.о.
Кобатовци
ЈИБ
4401167610004

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

Вриједност:
2.734,00 КМ
- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора
(сукцесивно, према потреби
Уговорног органа);
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
1.050,00 КМ
- рок испоруке: 30 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
28.950,00 КМ
19.970,00 КМ Лот-1
8.980,00 КМ Лот-2
- рок извршења: у вријеме
ремонтних радова МХЕ „Бочац
2“ (октобар – новембар 2020.
године);
- рок плаћања: 30 дана након
исправно испостављнене
фактуре и Записника о
квантитативном и
квалитативном извршењу
услуга потписаног од стране
овлаштених лица наручиоца и
извршиоца;

649,00 КМ

16.10.2020.
године

30.12.2020.
године
1.244,00 КМ
30.06.2021.
године
841,00 КМ

0,00

19.10.2020.
године

30.11.2020.
године

1.050,00 КМ

0,00

20.10.2020.
године

30.12.2020.
године

28.950,00 КМ

10.

Опрема за обрачунска
мјерења

Конкурентски
захтејв

38341300 Инструменти за
мјерење електричних
величина
11.

Испитивање
ватродојаве

Директни
споразум

72254100-1 Услуге
испитивања система

12.

Средства за
антикорозивну заштиту

Директни
споразум

24963000-2
Aнтикoрoзивнa
срeдствa

13.

Редовно сервисирање
и ванредне поправке
возила предузећа,
Citroen Y Jumper,
рег. број: M43-A-315
50112000-3Услуге
поправака и
одржавања возила

Отворени
поступак
Оквирни
споразум
Бр.
обавјештења
о додјели
215-1-2-91-578/20 од
04.11.2020.
године

„Елнос БЛ“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400811430008

„IM FIRE
SECURITY“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4403421250008

„Tауз“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400822630009

„Ц-АУТО“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ 440272160004

Вриједност:
14.635,00 КМ
- рок испоруке: 14 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
3.000,00 КМ
- рок извршења: 90 (деведесет)
дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
1.355,00 КМ
- рок испоруке: 3 недеље од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
2.000,00 КМ
- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписиваа уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исп равно
испостављене фактуре;

0,00

20.10.2020.
године

30.11.2020.
године
14.635,00 КМ

0,00

20.10.2020.
године

12.11.2020.
године

3.000,00 КМ

0,00

21.10.2020.
године

20.11.2020.
године

1.355,00 КМ

460,75 КМ

23.10.2020.
године

30.12.2020.
године
741,12 КМ
30.09.2021.
године
798,13 КМ

14.

Гориво за возила
возног парка

Отворени
поступак

09100000-0- Горива

Оквирни
споразум

„NES“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4403872000005

Бр.
обавјештења
о додјели
215-1-1-90-573/20 од
27.10.2020.
године
15.

Колективно осигурање
радника

Конкурентски
захтејв

66512200-4 Услуге
здравственог
осигурања

16.

Средства за
дезинфекцију
24455000-8 Средства
за дезифекцију

Директни
споразум

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

„Призма БЛ“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400799470007

Вриједност:
119.700,00 КМ, односно за
период од двије године
239.400,00 КМ
- рок испоруке: сукцесивно
према спецификацији, на
бензинским пумпама понуђача
„NES“ д.о.о. Бања Лука – ПЈ
“NES PETROL“ Мркоњић Град
на период од 2 (двије) године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
9.398,00 КМ
- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора. Исплата
осигураних сума вршиће се у
року од 15 дана од дана
достављања пријаве осигураног
случаја са комплетном
документацијом ;
- рок плаћања: по мјесечим
ратама у износу од 783,17 КМ
без ПДВ-а, у року од 30 дана
након исправно испостављене
фактуре;
Вриједност:
461,57 КМ
- рок испоруке: 31.10.2020.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

154.271,96 КМ

26.10.2020.
године

30.12.2020.
године
10.989,04 КМ
30.09.2021.
године
49.872,52 КМ
31.12.2021.
година
24.267,00 КМ

0,00

26.10.2020.
године

30.11.2020.
године
1.578,00 КМ
30.09.2021.
године
7.820,00 КМ

0,00

31.10.2020.
године

31.10.2020.
године

461,57 КМ

