ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ
1.
Р.б.

2.
Опис и ознака
по ЈРЈН

3.
Врста поступка
и број
обавијести о
додјели
уговора са
Портала јавних
набава

4.
Подаци о
добављачу/
добављачима у
оквирном
споразуму
(Назив, ИД
број, мјесто)

5.
Основни елементи
уговора/оквирног споразума
(Вриједност, раздобље
трајања/рок извршења, рок
плаћања, гарантни период...)

1.

Набавка новог
путничког
возила за
потребе
Предузећа
ЈРЈН-34110000-1

Конкурентски
захтјев
662-7-1-65/19

„Верано
Моторс“ д.о.о.
Бања Лука
4400831540004

03.10.2019.

2.

Набавка читача
бар кодова, 50
ком.
ЈРЈН-30216130-6

Директни
споразум
662-8-1-78/19

„ДЕСК“ д.о.о.
Бања Лука
4401645020005

3.

Услуга пружања
адвокатских
услуга за
потребе Лутрије
РС
ЈРЈН-79100000-5
Сукцесивна
набавка пића и
напитака за
потребе
Предузећа
ЈРЈН-15900000-7

Директни
споразум
662-8-2-79/19

Адвокатска
фирма „Сајић
Стојанка и Сајић
Александар“
о.д. Бања Лука
4401691640000
„Ново Текс“
д.о.о. Бања
Лука
4400860300004

Вриједност-37.740,00 КМ без
ПДВ-а;
Рок:
-плаћање- у року од 30 дана од
испоруке и фактурисања
-испорука- у року од 15 дана од
закључивања уговора
Вриједност- 5.950,00 КМ без
ПДВ-а;
Рок:
-плаћање- у року од 30 дана од
испоруке и фактурисања
-испорука- сукцесивно,у року од
30 дана од наруџбе
Вриједност:6.000,00KM без ПДВа
Рок:
-плаћање: у року од 15 дана од
фактурисања
Вриједност:2.000,00KM без ПДВа
Рок:
-плаћање: 30 дана од
фактурисања и испоруке
наручене количине
-трајање: годину дана

18.10.2019.

4.

Директни
споразум
662-8-1-80/19

6.
Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

7.
Остатак
вриједности
уговора
након
учињене
измјене/ост
атак
вриједности
оквирног
споразума

8.
Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

04.10.2019.

15.10.2019.

9.
Датум
потпуне
реализације
уговора/окв
ирн ог
споразума и
укупна
утрошена
вриједност

10.
Напомена
(образложење)

5.

Услуга
рекламирања
на шалтерима
„Пошта Српске“
, на 50 локација
ЈРЈН-79340000-9

Директни
споразум
662-8-2-85/19

6.

Сукцесивна
набавка
средстава за
одржавање
хигијене
ЈРЈН33700000-7
33711900-6
33760000-5

Директни
споразум
662-8-1-86/19

„Предузеће за
поштански
саобраћај
Републике
Српске“ а.д.
Бања Лука
4400959000002
„Perfect Clean“
д.о.о. Бања
Лука
4404391530007

Вриједност:3.600,00KM без ПДВа
Рок:
-плаћање: на мјесечном нивоу,
до 10-тог у мјесецу за предходни
мјесец
-трајање: годину дана
Вриједност:3.808,00KM без ПДВа
Рок:
-плаћање: 30 дана од
фактурисања и испоруке
наручене количине
-испорука: 24 сата од наруџбе
-трајање: годину дана

31.10.2019.

31.10.2019.

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава
М.П.
Потпис одговорне особе
_________________________

