ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, ЈУЛ 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
сукцесивног
штампања и
испоруке
ЛОТ1-помоћних
листића за ТВ
Бинго и
ЛОТ 2помоћних
листића за
ЛОТО 7/39
бројева
ЈРЈН-79823000-9

Конкурентски
захтјев
662-7-2-51/22

„VILUX“д.о.о.
Бања Лука
4400807670002

Вриједност:
-ЛОТ 1-14.400,00 без ПДВ-а;
ЛОТ 2- 29.500,00 без ПДВ-а;
Рок:
-трајање-годину дана;
-плаћање-60 дана по испоруци
сукцесивне количине;
- испорука- 72 сата за редовне
наруџбе, а 24 сата за хитне
наруџбе

11.07.2022.

2.

Набавка клима
уређаја за
пословни
простор у
Требињу
ЈРЈН-66113000-5
Набавка услуга
агенције за
маркетинг:
ЛОТ 1оглашавање на
ТВ станицама

Директни
споразум
662-8-1-61/22

„ФРИКОМ“
д.о.о. Требиње
4401341150000

Вриједност-1.008,55 без ПДВ-а;
Рок
-плаћање-у року од 7 дана од
испоруке и монтаже клима
уређаја

05.07.2022.

Отворени
поступак
662-1-2-50-524/22

„AQUARIUS“
д.о.о. Бања
Лука
4400907970003

ВриједностLOT 1- 135.000,00 без ПДВ-а,
LOT 2- 50.000,00 без ПДБ-а,
ЛОТ 3- 15.000,00 без ПДВ-а
Рок:
-плаћање-у року од 60 дана од

26.07.2022.

3.

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)

4.

5.

ЛОТ 2оглашавање на
радио
станицама,
штампаним
медијима и
вањско
оглашавање
ЛОТ 3оглашавање на
ин тернету
ЈРЈН-79340000-9
Услуга
контроле,
праћења и
развоја
информациони
х система
Лутрије РС
ЈРЈН-79100000-5
Услуга анализе
мрежне и
серверске
инфраструктуре
Лутрије С
ЈРЈН-72222100-8

достављања фактуре;
-трајање: годину дана од
01.08.2022.

Директни
споразум
662-8-2-72/22

„КПИ“ Горан
Продановић с.п.
Бања Лука
4512277860002

Вриједност-5.400,00 без ПДВ-а;
РОК:
-трајање : годину дана од
01.09.2022.;
-Плаћање: на мјесечном нивоу у
једнаким ратама у року од 7
сада од достављања фактуре

26.07.2022.

Директни
споразум
662-8-2-63/22

„КОНЕКТИС“
д.о.о. Бања
Лука
4402753550009

Вриједност-2.500,00 без ПДВ-а;
РОК:
-трајање : 45 дана;
-Плаћање: по окончаном послу,
у року од 7 сада од достављања
фактуре

27.07.2022.

Уговор
споразумно
раскинут
23.09.2022.

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

