ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2019. ГОДИНЕ
Ред.
бр.

Ознака и опис по ЈРЈН

1.

Услуге трећих лица за
спровођење мјерења
интензитета утицаја
постројења ХЕ „Бочац“ и
изградње постројења
МХЕ „Бочац2“ на
животну средину за
2018. годину

2.

90711000-4 Процјена
утицаја на околиш, осим
за грађење
Спровођење
порибљавања на
локацији акумулације и
компензационог базена
за 2018. годину

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

Конкурентски
поступак

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

ЈНУ „Институт за
заштиту и
екологију РС“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4401020860005

Вриједност:
17.000,00 КМ

„РИБА НЕРЕТВА“
д.о.о. Коњиц
ЈИБ
4227257420000

Вриједност:
10.010,00 КМ

77700000-7 Услуге
везане за рибарство
3.

Набавка групе потрошног Конкурентски
поступак
материјала за текуће
одржавање
31000000-6 Електричне
машине, апарати,
опрема и потрошни
материјал; расвјета

„INTER–COM“
д.о.о. Зеница
ЈИБ
4218087760006

Опис
измјене
основних
елеменат
а уговра и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

Датум
закључења
уговра/
оквирног
споразума

11.03.2019.
године

- рок извршења:60 дана од
обостраног потписивања уговра;
- рок плаћања: 30 дана након
предаје извјештаја и исправно
испостављнене фактуре;

14.03.2019.
године

- рок извршења: 30 дана од
обостраног потписивања уговра;
- рок плаћања: 30 дана након
извршене услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
7.000,00 КМ
- рок испоруке: 5 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

18.03.2019.
године

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

Напомена
(образложе
ње)

4.

5.

Набавка сета мердевина
и калорифера за
потребе електро службе
44212317-4 Конструкције
скела
39715240-1 Електрични
уређаји за гријање
простора
Редовно сервисирање и
ванредне поправке
возила возног парка
ХЕ „Бочац“
Мркоњић Град
50112000-3Услуге
поправака и одржавања
возила

Конкурентски
поступак

Отворени
поступак
Оквирни
споразум
Бр.обавјешења о
додјели
уговора:
215-1-2-2-529/19 од
02.04.2019.
године

„INTER–COM“
д.о.о. Зеница
ЈИБ
4218087760006

„Аутосервис НВ“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4403698210003

Вриједност:
4.930,00 КМ

19.03.2019.
године

- рок извршења: 30 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања:30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
40.000,00 КМ

20.03.2019.
године

6.000,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
3.000,00 КМ
8.000,00 КМ
8.000,00 КМ
3.000,00 КМ

(Лот-2)
(Лот-3)
(Лот-4)
(Лот-5)
(Лот-6)
(Лот-7)
(Лот-15)
(Лот-19)

„Verano Motors“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4400831540004

Вриједност:
20.000,00 КМ

„PRING“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400881050008

Вриједност:
11.000,00 КМ (Лот-12)

„Ауто Комерс В.С.“
д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400952840005

Вриједност:
3.000,00 КМ (Лот-13)

3.000,00 КМ
6.000,00 КМ
8.000,00 КМ
3.000,00 КМ

(Лот-8)
(Лот-9)
(Лот-10)
(Лот-11)

6.

Продужење закупа за
Web домен

Директни
споразум

72410000-7 Провајдерске
услуге

7.

Штампање књигa
изградња ХЕ „Бочац 2“
друго издање
22110000-4 Штампане
књиге

Директни
споразум

„Ауто Плус“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4401706420001

Вриједност:
5.000,00 КМ (Лот-14)

„C-AUTO“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ 440272160004

Вриједност:
3.000,00 КМ (Лот-18)

„BLICNET“ д.о.о.
Бања Лука
JИБ
4400999050002

Н.И.Г.Д. „Дневне
независне новине“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4400848860002

- рок извршења: период од
годину дана;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуга и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
179,00 КМ

25.03.2019.
године

- рок извршења: 25.03.2019.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
ившених услуга и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
5.990,00 КМ
- рок испоруке: 7 дана од дана
завршене и усаглашене
припреме;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

29.03.2019.
године

