ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА MAРТ 2020. 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 у КМ без
ПДВ-а, период трајања/рок
извршења, рок плаћања, гарантни
период

1.

Биолошки третман
свих постројења за
пречишћавање
отпадних вода на
постројењима ХЕ
„Бочац“ и
МХЕ „Бочац 2“

Конкурентски
поступак

„EM плус“ д.о.о.
Добој
ЈИБ
4402975610000

Вриједност:
12.569,00 КМ

90000000-7 Услуге у
подручју отпадних
вода, отпада, чишћења
и околиша
2.

Комуникациони модул
за очитавање бројила

Директни
споразум

31700000-3
Електронски,
електромеханички и
електротехнички
материјал
3.

Набавка storage
система
30233130 -1 Јединце за
меморисање с
магнетним дисковима

Конкурентски
поступак

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

03.03.2020.
године

30.06.2020.
године
5.851,00 КМ

- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: сукцесивно у
складу са динамиком извршења
услуга 30 дана након
појединачног извршења услуге и
исправно испостављене
фактуре;

„Metering Solutions“ Вриједност:
д.о.о. Бања Лука
5.785,00 КМ
ЈИБ
4402599880009
- рок испоруке: 90 дана од дана
наруџбе;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
„BISCOMMERCE”
Вриједност:
д.о.о.
2.680,00 КМ
Бања Лука
- рок испоруке: 30 дана од
ЈИБ
обостраног потписивања
4401575810003
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

30.11.2020.
године
6.718,00 КМ

0,00

03.03.2020.
године

13.07.2020.
године
5.785,00 КМ

0,00

05.03.2020.
године

31.05.2020.
године

2.680,00 КМ

Напомена
(образложе
ње)

4.

Набавка хард дискова
и резервних дијелова
на „HIS“ серверима

Конкурентски
поступак

30200000-1 Рачунарска
опрема и материјал

5.

Уље, емулзије, масти,
спреј, средства за
одмашћивање

Директни
споразум

24951400-9 Хемијски
модификоване масти и
уља
6.

Електрични алат
43830000-0 Електрични
алати

7.

Конкурентски
поступак

Рекламирање
предузећа на
Алтернативној
телевизији Бања Лука

Преговарачки
поступак
(без објаве
обавјештења)

79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

Бр.
обавјештења
о додјели
215-4-2-38-525/20 од
06.04.2020.
год.

„BISCOMMERCE”
д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4401575810003

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

„AX-Soling“ д.о.о.
Груде
ЈИБ
4272010590005

„Aлтернативна
телевизија“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400946870008

Вриједност:
1.998,00 КМ
- рок испоруке: 20 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
2.003,00 КМ
- рок испоруке: 45 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
4.200,00 КМ
- рок испоруке: 15 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
950,00 КМ
- рок извршења: 15 дана од
обостраног потписивања;
- рок плаћања: 30 дана након
извршене услуге и исправно
испостављнене фактуре;

1.998,00 КМ

05.03.2020.
године

0,00

09.03.2020.
године

31.05.2020.
године

2.003,00 КМ

0,00

18.03.2020.
године

30.04.2020.
године
4.200,00 КМ

0,00

18.03.2020.
године

31.05.2020.
године
950,00 КМ

8.

Прање возила
50112300-6 Прање
аутомобила и сличне
услуге

9.

Рекламирање
предузећа поводом
дана Општине
Мркоњић Град и
манифестације
„Избор најбољег
спортисте и спортског
клуба за 2019. годину“
у организацији
Општине Мркоњић
Град

Директни
споразум

Преговарачки
поступак
(без објаве
обавјештења)
Бр.
обавјештења
о додјели
215-4-2-41-526/20 од
15.04.2020.
год.

Аутопраона „Јаги“
с.п.
Немања Јагузовић
Мркоњић Град
ЈИБ
4401198330000

Вриједност:
5.910,00 КМ

Општина
Мркоњић Град
ЈИБ
4401198330000

Вриједност:
7.000,00 КМ

4.372,00 КМ

23.03.2020.
године

- рок извршења: период од
годину дана, сукцесивно у
складу са потребама Уговорног
органа;
- рок плаћања: 30 дана након
извршене услуге и исправно
испостављнене фактуре;

30.06.2020.
године
624,00 КМ
30.11.2020.
године
914,00 КМ

7.000,00 КМ

23.03.2020.
године

0,00

23.03.2020.
године

- рок извршења: за вријеме
одржавања манифестације;
- рок плаћања: 30 дана након
извршене услуге и исправно
испостављнене фактуре;

79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга
10.

Мјерни инструменти и
прибор
38300000-8 Мјерни
инструменти

Конкурентски
поступак

„Елнос БЛ“ д.о.о. Вриједност:
Бања Лука
6.967,00 КМ
ЈИБ
4400811430008
- рок испоруке: 30 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

30.04.2020.
године
6.967,00КМ

11.

Метле, четке, лопате и
остало
39224000-8 Метле,
четке и разни други
производи

Директни
споразум

„Хидропнеуматик“
д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400863230007

Вриједност:
1.282,00 КМ
- рок испоруке: 20 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

0,00

25.03.2020.
године

31.05.2020.
године

1.282,00 КМ

