ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, МАЈ 2022. 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
истицања
визуелних
обиљежја на
манифестацији
„Музика и спорт
у мисији
хуманости“
ЈРЈН-79341000-6
Сукцесивна
набавка
мобилних
телефона, који
ће додјељивати
добиницима у
лутријскојигри
на срећу
инстант срећки
„АЛО АЛО“
ЈРЈН-32250000-0
Набавка услуге
„брзе поше“биз експрес
ЈРЈН-64110000-0

Директни
споразум
662-8-2-45/22

УГ „ЦОЦОРДИА“
Бања Лука
4404819400006

Вриједност-6.000,00 без ПДВ-а;
Рок:
-трајање- пружање услуге у
периоду од априла до
септембра 2022
-плаћање- у року од 15 дана

05.05.2022.

Отворени
поступак
662-1-1-31-314/22

„Mtel“ а.д. Бања
Лука
4400964000002

Вриједност-74.572,50 без ПДВ-а;
Рок:
-трајање-двије године,
-испорука:у року 5 дана;
-плаћање-на мјесечном нивоу,
збирно, у року од 60 дана од
достављања збирне фактуре

05.05.2022.

Директни
споразум
662-8-2-46/22

„Поште Српске“
а.д., Бања Лука
4400959000002

Вриједност-3.000,00 без ПДВ-а
Рок-плаћање до краја мјесеца за
предходни мјесец;
Трајање-годину дана

05.05.2022.

Услуга
истицања

Директни
споразум

УГ „СЛОБОДА“
Бања Лука

Вриједност-6.000,00 без ПДВ-а;
Рок:

12.05.2022.

2.

3.

4.

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

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

10.
Напомена
(образложење)

визуелних
обиљежја на
концерту„Живје
ти слободно“
ЈРЈН-79341000-6
Услуга
штампања и
испоруке
инстант
срећака,
2.500.000 ком,
стандардне
величине
ЈРЈН-79823000-9
Набавка „MS
OFFICE“, 32 ком.
ЈРЈН-72000000-5

662-8-2-47/22

4404819400006

Отворени
поступак
662-1-2-36-518/22

„QUADRA
GRAPHIC“ д.о.о.
Београд

Директни
споразум
662-8-2-48/22

„ДЕСК“ д.о.о.
Бања Лука
4401645020005

7.

Услуга
одржавања
апликативног
софтвера
ЈРЈН-50324100-3

Директни
споразум
662-8-2-53/22

„EURIDICA“д.о.о
. Бања Лука,
4402984520005

8.

Рекламирање
на Градском
олимпијском
базену, путем
банера на
шајби
ЈРЈН-79342000-3

Директни
споразум
662-8-2-54/21

ЈП„AQUANA“
д.о.о. Бања
Лука
4402173470008

9.

Банкарске
услуге
ЈРЈН-66110000-4

Директни
споразум
662-8-2-49/22

„UniCredit Bank“
а.д. Бања Лука
4400958880009

5.

6.

-трајање- пружање услуге
једнократно на концерту који ће
се одржати 14.05.2022.
-плаћање- у року од 15 дана по
достављеној фактури
Вриједност-119.520,78 без ПДВа;
Рок:
-трајање- једникратно
штампање и испорука срећака;
-испорука: у року од 30 дана од
наруџбе;
-плаћање- у року од 30 дана по
достављеној фактури
Вриједност-5.984,00 без ПДВ-а;
Рок:
-трајање- испорука и
инсталација у року од 2 дана
-плаћање- у року од 15 дана по
достављеној фактури
Вриједност-2.400,00 без ПДВ-а;
Рок:
-трајање-шест мјесеци;
-плаћање-на мјесечном нивоу у
року од седам дана од
фактурисања
Вриједност-2.000,00 без ПДВ-а;
Рок:
-плаћање-на 12 мјесечних рата,у
року од 15 дана од достављања
фактуре
-трајање: годину дана од
01.06.2022. године
Вриједност-6.000,00 без ПДВ-а
Рок: трајање годину дана

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава
М.П.

12.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

30.05.2022.

31.05.2021.

Потпис одговорне особе
_________________________

