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Ознака и опис по ЈРЈН

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

1.

Набавка групе потрошног Директни
материјала за машинску споразум
службу
44163100-1 Цијеви

2.

Преносни рачунар
30213100-6 Лаптопи

3.

Услуге трећих лица за
спровођење мјерења
(четири серије мјерења у
току године) и изради и
испостављању годишњег
извјештаја о континуираном
испитивању квалитета воде
акумулационог језера
„Бочац“, акумулационог
језера ХЕ „Бочац 2“, Црне
Ријеке и Угра за 2018.
годину
90733100-5 Услуге у вези
са загађењем воде

Директни
споразум

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

„NIK TRADE“ д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4401190860000

Вриједност:
406,60 КМ

01.02.2019.
године

- рок испоруке: 28.12.2018.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
1.987,18 КМ

04.02.2019.
године

- рок испоруке: 7 дана од
обостраног потписивања
уговoра;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
14.500,00 КМ

06.02.2019.
године

„CENTRONIX“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4400791650006

„ИНСТИТУТ ЗА
ВОДЕ“ д.о.о.
Бијељина
ЈИБ
4400388840008

- рок извршења: период од
годину дана;
- рок плаћања: 30 дана од
испостављања привремених
ситуација након сваке серије
мјерења и окончане ситуације
након последње серије мјерења
и предаје годишњег извјештаја;

Опис
измјене
основних
елеменат
а уговра и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

Датум
закључења
уговра/
оквирног
споразума

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

Напомена
(образложе
ње)

4.

Набавка штампача за
електронске ИД картице,
ИД картица и потрошног
материјала

Директни
споразум

„BIRO.KIP“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4402286590000

30190000-7 Разна
канцеларијска опрема и
потрепштине
5.

Набавка и уградња роло
гаражних врата

Директни
споразум

44221240-9 Гаражна
врата

6.

Набавка застава и
рекламног банера

Директни
споразум

30192000-1
Канцеларијске
потрепштине

7.

Лот 1 Клуб гарнитура за
уклопницу електране
Лот 2 Пресвлачење
намјештаја у електрани
39100000-3 Намјештај

Директни
споразум

„AUTO SERVIS
NV“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4403698210003

„DESIGN“с.п.
Челинац
ЈИБ
44503502150002

„PROCESNA
OPREMA
INŽENJERING“
д.о.о. Лакташи
ЈИБ
4401192640007
„UNICOOP TRADE“
д.о.о. Трн
ЈИБ
4401167290000

Вриједност:
2.895,00 КМ

08.02.2019.
године

- рок испоруке:30 дана од
обостраног потписивања
уговoра;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
2.200,00 КМ

08.02.2019.
године

- рок извршења: 10 дана од
обостраног потписивања
уговoра;
- рок плаћања: 30 дана након
ившених услуга и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
1.691,00 КМ

09.02.2019.
године

- рок испоруке:15 дана од
обостраног потписивања
уговoра;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
3.900,00 КМ (Лот-1)
850,00 КМ (Лот-2)
- рок испоруке: 3 дана од
обостраног потписивања
уговoра за Лот-1 а 7 дана од
обостраног потписивања
уговoра за Лот-2;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

11.02.2019.
године

8.

Расвјета приступног пута
објекта за чување
механизације

Директни
споразум

45316100-6 Инсталација
вањске расвјете

9.

Новогодишњи рекламни
материјал

Конкурентски
поступак

30199792-8 Календари

10.

Заштитна опрема
18100000-0 Радна
одјећа, посебна радна
опрема и прибор

Директни
споразум

„ЕUROSPLETŠOP“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400813050008

„Центар за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање
инвалида“ а.д
Бања Лука
ЈИБ
4403395230001
„Еуросан“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4401635810008

Вриједност:
5.968,00 КМ

12.02.2019.
године

- рок извршења: 15 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
5.923,75 КМ

14.02.2019.
године

- рок испоруке: 7 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
ипоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
3.038,00 КМ

14.02.2019.
године

- рок испоруке: 7 дана од
обостраног потписивања
уговoра;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

