ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ JАНУАР 2019. ГОДИНЕ
Ред.
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, период
трајања/рок извршења, рок плаћања,
гарантни период

1.

Санација пумпне
станице Черказовићи

Директни
споразум

„TRIDAK
ELEKTRO“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400985420001

Вриједност:
850,00 КМ

98390000-3 Остале
услуге

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

0,00

13.12.2018.
године

31.12.2018.год.

03.01.2019.
године

31.12.2018.год

21.01.2019.
године

31.01.2019.год.

850,00 КМ

- рок извршења: 13.12.2018.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављене фактуре;

2.

Остали потрошни
материјал

Директни
споразум

34927100-2 Со за
посипавање путева

3.

Набавка групе потрошног Директни
материјала за машинску споразум
службу
31680000-6 Електричне
потрепштине и прибор

„Мркоњић путеви“
д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4401192640007

„COTIS“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400882960008

Вриједност:
404,00 КМ

0,00

404,00 КМ

- рок испоруке: 03.01.2019.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
1.627,40 КМ
- рок испоруке: 5 дана од
обостраног потписивања
уговoра;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

0,00

1.627,40 КМ

Напомена
(образложе
ње)

4.

Провјера обрачуна
одложених пореза у SAP
ERP систему

Директни
споразум

79221000-9 Услуге
порезног савјетовања

5.

Пружање услуга
пореског консалтинга у
вези са припремом
Документације о
трансферним цијенама у
складу са прописима
Републике Српске
79221000-9 Услуге
порезног савјетовања

Директни
споразум

„DELOITTE“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400883000008

„DELOITTE“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400883000008

Вриједност:
4.900,00 КМ
- рок извршења: Нацрт
извјештаја ће бити достављен
до краја фебруара 2019. године,
односно, у року од 15 дана
након достављања свих
неопходних података од стране
Клијента за припрему
Извјештаја;
Финални извјештај ће бити
издат у року од 5 радних дана
након што клијент достави своје
примједбе/допуне на нацт
извјештаја (или одобрење за
издавање коначне верзије);
- рок плаћања: 50 % уговорене
накнаде – након прикупљања
неопходне документације за
почетак рада, 50% уговорене
накнаде по издавању
Извјештаја;
Вриједност:
4.000,00 КМ
-рок извршења: Нацрт
Документације ће бити
достављен Клијенту у року од 4
недеље од прикупљања свих
информација/података
неопходних за прикупљање
Документације;
- рок плаћања: 50 % уговорене
накнаде – након прикупљања
неопходне документације за
почетак рада, 50% уговорене
накнаде по издавању
Документације;

0,00

0,00

22.01.2019.
године

27.03.2019.год

22.01.2019.
године

27.03.2019.год.
2.000,00 КМ

4.900,00 КМ

25.04.2019.год.
2.000,00 КМ

6.

Реконструкција
приступног пута од
укрштања са
магистралним путем М16
до ХЕ „Бочац“

Отворени
поступак

„Мркоњић путеви“
д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4401192640007

Набавка опреме за
ресторан друштвене
исхране

Директни
споразум

39800000-0 Производи
за чишћење и полирање

8.

Прикључење
ХЕ „Бочац 2“ на
телекомуникациону
мрежу

„АNG“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4402392190002

Процјена инвестиционих
некретнина
71620000-0 Услуге
анализе

22.01.2019.
године

17.07.2019.год.
131.155,25 КМ

0,00

30.01.2019.
године

28.02.2019.год.
1.033,00 КМ

720,00 КМ

22.01.2018.
године

0,00

30.01.2019.
године

- рок извођења:30 дана од
увођења у посао;

Вриједност:
1.033,00 КМ
- рок испоруке: 15 дана од
достављања налога за набавку;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

Директни
споразум

„МTEL“ а.д.
Бања Лука
ЈИБ
4400964000002

64000000-6 Поштанске и
телекомуникационе
услуге
9.

27.804,77 КМ

- рок плаћања: 30 дана по
исправно испостављеној
фактури (фактурама);

45000000-7 Грађевински
радови
7.

Вриједност:
158.960,02 КМ

Вриједност:
720,00 КМ
- рок извршења: период од
годину дана;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављене фактуре;

Директни
споразум

„KPMG“ д.о.о.
Београд
ПИБ 100058593

Вриједност:
5.476,32 КМ
- рок извршења: до
22.02.2019. године;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављене фактуре;

17.07.2019.год.

5.476,32 КМ

10.

Teст обезвређења
имовине
71620000-0 Услуге
анализе

Директни
споразум

„KPMG“ д.о.о.
Београд,
ПИБ 100058593

Вриједност:
5.000,00 КМ
- рок извршења: до
25.02.2019. године;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављене фактуре;

0,00

30.01.2019.
године

17.07.2019.год.

5.000,00 КМ

