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

Израда и
постављање
столарије на
продајно мјесто
Лутрије РС у
Котор Вароши
ЈРЈН-44221000-5
Набавка
сервера, 2
комада
ЈРЈН-48820000-2

Директни
споразум
662-8-3-93/22

„ХОФ“ Бојан
Којадиновић
с.п. Бања Лука
4510914000001

Вриједност-1.905,12 без ПДВ-а;
Рок:
-израда- у року од 35 дана
-плаћање- 50 % аванс, 50 % у
року од 7 дана од пријема
фактуре и постављања столарије

03.10.2022.

Директни
споразум
662-8-1-95/22

„+ + i“ д.о.о.
Бања Лука
4404425020003

06.10.2022.

Израда и
испорука ПВЦ
фолија за Лото
листиће, 5.000
комада
ЈРЈН-22461100-0
Набавка
угоститељских
услуга у Хотелу
Мериот у Бањој
Луци у циљу
обиљежавања
30 година
постојања
Лутрије РС
ЈРЈН-55300000-3

Директни
споразум
662-8-1-103/22

„ГРАФОТИСАК“
д.о.о.Подружница
Бања Лука
4272019110022

Вриједност-6.000,00 без ПДВ-а;
Рок:
-плаћање-у року од 30 дана од
пријема фактуре
-испорука-у року од два дана
Вриједност-1.050,00 без ПДВ-а,
Рок:
-плаћање-након завршетка
посла и достављања фактуре;
-израда- у року од 21 дан

Директни
споразум
662-8-2-102/22

„MMI PROJECTS
DEVELOPMENT“
д.о.о. –
Courtyard by
Marriott, Бања
Лука
4404212200008

Вриједност-1.666,67 без ПДВ-а;
РОК:
-трајање: једнократно пружање
услуге дана 19.10.2022.
-Плаћање: у року од 7 дана од
достављања фактуре

19.10.2022.

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

11.10.2022.

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

10.
Напомена
(образложење)

5.

6.

7.

8.

Набавка услуге
сукцесивног
штампања и
испоруке
инстант
срећака,
закључивање
Оквирног
споразума на
период од три
године
ЈРЈН-79823000-9
Услуга
кориштења
примарног
приступа
интернету у
циљу видео
надзора за
четири локације
киоска Лутрије
РС
ЈРЈН-32323500-8
Сукцесивна
набавка пића и
напитака
ЈРЈН-15900000-7

Отворени
поступак
662-1-2-71-530/22

„EAGLE PRESS
PRIVATE
LIMITED“ 1/5.
VAIDYANATHAN
STREET,
CHENNI-600081,
INDIJA,
ЈИБU22121TN1982P
TC009499

Вриједност-890.841,45 КМ без
ПДВ-а за период од три године;
РОК:
-трајање : три године;
-Испорука: 60 дана
-Плаћање: у року од 30 дана од
достављања фактуре и испоруке
робе

20.10.2022.

Директни
споразум
662-8-2-100/22

„Блицнет“ д.о.о.
Бања Лука
4400999050002

Вриједност-2.392,51 без ПДВ-а;
Рок:
-плаћања:на мјесечном нивоу у
једнаким ратама, по
достављању фактуре, до 20. за
преходни мјесец;
-трајање: годину дана.

28.10.2022.

Директни
споразум
662-8-1-99/22

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

31.10.2022.

Услуга
сукцесивног
објављивања
извјештаја,
маркице,огласа,
одлука и
интервијуа у
дневним
новинама, на
период од
годину дана
ЈРЈН-79341000-6

Конкурентски
захтјев
662-7-2-91/22

„Глас Српске“
а.д. Бања Лука
4401702350009

Вриједност-2.000,00 без ПДВ-а;
Рок:
-плаћања: у року од 60 дана од
достављања фактуре за
испоручену кјоличину;
-трајање: годину дана.
Вриједност-10.000,00 КМ без
ПДВ-а
Рок:
-трајање: годину дана
-плаћања: у року од 60 дана од
достављања фактуре.

31.10.2022.

9.

Набавка услуге
сертификовања
друштвено
одговорног
приређивања
игара на срећу
Лутрије РС
ЈРЈН-71336000-2

Конкурентски
захтјев
662-7-2-91/22

„SIQ Igralniški
labaratoriji“
д.о.о. Љубљана,
Р. Словенија
5700108

Вриједност-23.118,50 КМ без
ПДВ-а
Рок:
-трајање: три године( закључен
Оквирни споразум )
-плаћања: у двије фазе, у року
од 30 дана од достављања
фактуре

31.10.2022.

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

