ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, ЈАНУАР 2020. 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.

Услуга
рекламирања
путем воблера
на 120 киоска
„Минутица“
ЈРЈН-79341000-6

Директни
споразум
662-8-2-7/20

„Глас српскитрговина“ а.д.
Бања Лука
4401702510006

2.

Набавка клима
уређаја за
сервер салу
Лутрије РС
ЈРЈН-39717200-3

Директни
споразум
662-8-1-8/20

Занатска радња
„ГЛ СЕРВИС“
Лукић Горан
С.П. Котор
Варош-ИПП
Бања Лука
4506856670029

3.

Набавка услуге
рекламирања
на кошаркашкој
лиги региона
под називом
„ИГРАЈ БУДИ
ЗДРАВ“
ЈРЈН-79342200-5

Директни
споразум
662-8-2-9/20

Удружење за
унапређење
спорта КК
„ПАРТИЗАН ТС“
Бања Лука
4403229490003

Вриједност-5.400,00 са ПДВом;
Рок:
-услуга се пружа од 01.01. до
30.06.2020. год.
-плаћање-на мјесечном
нивоу, у року од 5 дана од
испостављања фактуре.
Вриједност-3.219,00 без ПДВа;
Рок:
-испорука и монтажа-у року
од 5 дана од потписа уговора,
-плаћање-у року од 7 дана од
монтаже и издавања
фактуре.
Вриједност-4.000,00 са ПДВом;
Рок:
-услуга се пружа током цијеле
.2020. год.
-плаћање- након потписа
уговора и испостављања
фактуре.

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

10.01.2020.

15.01.2020

15.01.2020.

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

10.
Напомена
(образложење)

4.

Сукцесивна
набавка
канцеларијског
материјала
ЈРЈН-30192000-1

Директни
споразум
662-8-1-10/20

„НОВО-ТЕКС“
д.о.о. Бања
Лука
4400860300004

5.

Сервисирање и
одржавање
фотокопир
апарата
ЈРЈН-50313200-4

Директни
споразум
662-8-2-11/20

„ДЕСК“ д.о.о.
Бања Лука
4401645020005

6.

Сервисирање и
одржавање
рачунара и
рачунарске
опреме
ЈРЈН-50312000-5
Израда и
испорука
брендираних
ПВЦ фолија за
ЛОТО листиће,
4.000 комада
ЈРЈН-22462000-6

Директни
споразум
662-8-2-12/19

„ДЕСК“ д.о.о.
Бања Лука
4401645020005

Директни
споразум
662-8-1-13/20

Предузетничка
радња
„РЕКЛАМЕ
ДАРКО“ С.П.
Рогић Дарко,
Лакташи
4505102120000

7.

Вриједност-5.964,40 без ПДВа;
Рок:
-до 31.12.2020. године,
-плаћање-у року од 30 дана
од издавања фактуре за
испоручену робу.
Вриједност-2.000,00 без ПДВа,
Рок:
-до 31.12.2020. године,
-плаћање-у року од 15 дана
по пријему фактуре.
Вриједност-2.310,00 без ПДВа,
Рок:
-до 31.12.2020. године,
-плаћање-у року од 15 дана
по пријему фактуре.
Вриједност-2.960,00 без ПДВа,
Рок:
-испорука-7 дана,
-плаћање-у року од 7 дана по
пријему робе и издавању
фактуре,

17.01.2020.

23.01.2020.

23.01.2020.

27.01.2020.

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

