ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године)
1.

Ред
бр.

1.

2.

Опис и
Ознака по
ЈРЈН

Услуге
управљаоа
ппдацима
(72322000-8)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Врста
поступка

Подаци о
добављачу/
добављачима

Основни елементи
уговора/оквирног
споразума

(назив,

(вриједност,

Опис
измјене
основних
елемената
уговора

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

мјесто,

период трајања/рок
извршења,

и

Остатак
вриједности
уговора/
оквирног
споразума
након учињене
измјене

Напомена
(образложе
ње)

рок плаћања,

Датум
измјене

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума и
укупна
утрошена
вриједност

и
Број
обавјештењ
а о додјели
уговора са
Портала
јавних
набавки

ИД број)

гарантни период, ...)

Отвпрени
ппступак

„PROINTER ITSS“
д.п.п. Баоа Лука

164-1-2-1675-7/19

ЈИБ:
4403865130009

Реализација виртуализације
ИТ инфраструктуре и
реализација енергетске
стабилнпсти у дата центру.
Вриједнпст угпвпра:
99.996,23 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа 60 дана пд
дана закљушеоа угпвпра.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд дана пријема фактуре и
записника п уреднп
изврщеним услугама.

Прпдужен
рпк важеоа
угпвпра дп
18.07.2019.
гпдине.
Анекс угпвпра
пд 17.04.2019.
гпдине

99.996,23 КМ (без
ПДВ-а)

21.06/404114/18
18.02.2019.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Набавка
према Плану
из 2018.
гпдине.

2.

Прпграмски
пакети
инфпрмаципни
системи

Кпнкурентски
захтјев

„Simel“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4402697200008

(480000000-8)

3.

Струшни
шаспписи

Директни
сппразум

(22211000-2)

Уље за лпжеое
4.

5.

(09135100-5)

Разни
прпизвпди
(44423000-1)

Директни
сппразум

Директни
сппразум

„Финрар“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400931760001

„Супер петрпл“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4401153740002

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

Набавка извпрнпг кпда за
спфтвер - впђеое коиге
улпжених угпвпра.
Вриједнпст угпвпра:
12.820,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 30 дана пд
дана пптписиваоа угпвпра.
Рпк плаћаоа: 30 дана пд
дана исппстављаоа фактуре
за изврщене услуге и
дпстављанпг Записника.

Набавка претплате на
шасппис ФИНРАР за 2019.
гпдину. Вриједнпст угпвпра:
1.108,55 КМ (без ПДВ-а).
УПлаћаое аванснп.
Набавка лпж уља за
пптребе гријаоа ПЈ
Проавпр. Вриједнпст
угпвпра: 6.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпба ће се
исппрушивати сукцесивнп у
складу са пптребама ПЈ
Проавпр. Плаћаое у рпку
пд 7 дана пд дана пријема
фактуре.
Набавка шпхе, плексигласа и
стпних лампи за пптребе
Одјељеоа за архив
дпкументације и дигитални
архив. Вриједнпст угпвпра:
1.891,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 7 радних
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана исппстављаоа
фактуре.

-

-

21.06/40448/18
28.02.2019.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
18.04.2019.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
12.820,00 КМ
(без ПДВ-а).

Набавка
према Плану
из 2018.
гпдине.

21.06/054-4/19
-

-

04.03.2019.
гпдине

21.06/05414/19
-

04.03.2019.
гпдине

-

-

21.06/40425/19
15.03.2019.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Угпвпр
реализпван:
20.03.2019.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.891,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

6.

Услуга израде
дигиталних
карата

Директни
сппразум

ЈИБ:
4600011890000

(71354100-5)

7.

Браве за врата
(44521110-2)

Штампане
коиге
8.
(22110000-4)

„GISSOFT“ д.п.п.
Бршкп - Бијељина

Директни
сппразум

Директни
сппразум

СПЕЛ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400838550005

PRIMAPROM
d.o.o. Баоа Лука
ЈИБ:
4400938000002

Набавка услуге израде
ппписних листпва за
пптребе ПЈ Братунац.
Вриједнпст угпвпра:
5.970,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк за израду ппписних
листпва: 90 дана пд дана
дпстављаоа свих ппдатака
неппхпдних за израду
ппписних листпва. Исппрука
ппписних листпва је
сукцесивна, пднпснп пп
заврщетку сваке к.п.
Приликпм сваке исппруке
саставља се Записник п
примппредаји ппписних
листпва. Плаћаое у рпку пд
15 дана пп исппстављаоу
фактуре заједнп са сва три
записника п примппредаји.
Набавка брава и дијелпва
брава (цилиндри, кваке и
катанци) за пптребе
Републишке управе за
гепдетске и импвинскпправне ппслпве. Вриједнпст
угпвпра: 1.698,26 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 30
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана исппстављаоа
фактуре и птпремнице.
Набавка струшне литературе
- 20 кпмада коиге
„Арбитража за пбласт
Бршкп-сппр или фарса
стпљећа“ аутпра прпф. др
Витпмира Ппппвића.

-

-

21.06/40411/19

Реализација
угпвпра у тпку.

-

19.03.2019.
гпдине

-

-

21.06/05463/19
21.03.2018.
гпдине

-

-

21.06/05442/19
21.03.2019.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
03.04.2019.
гпдине.

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.698,26 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
21.03.2019.
гпдине

-

9.

10.

Канцеларијски
намјещтај

Отвпрени
ппступак

„Design Office“
д.п.п. Баоа Лука

(39130000-2)

164-1-1-1725-11/19

ЈИБ:
4400959850006

Стпларски
радпви
(45421000-4)

„Design Office“
д.п.п. Баоа Лука
Директни
сппразум

ЈИБ:
4400959850006

Вриједнпст угпвпра:
3.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Прпдавац је пбавезан да
рпбу из шлана 1. пвпг
угпвпра исппруши Купцу у
рпку пд 7 (седам) дана пд
дана закљушеоа Угпвпра.
Плаћаое исппрушене рпбе
Купац ће изврщити у рпку
пд 15 дана пд дана пријема
фактуре, уз кпју је Прпдавац
дужан прилпжити
птпремницу.
Набавка канцеларијскпг
намјещтаја. Вриједнпст
угпвпра: 74.895,00 КМ (без
ПДВ-а). Угпвпр је закљушен
на перипд пд гпдину дана.
Сукцесивна исппрука.
Рпк исппруке: 30 дана пд
дана дпстављенпг захтјева.
Рпк плаћаоа: 30 дана пд
дана исппстављаоа фактуре
за изврщене услуге и
дпстављенпг Записника.
Набавка радпва
рекпнструкције ппстпјећих
металних пплица.
Вриједнпст угпвпра:
5.996,90 КМ (без ПДВ-а).
Рпк извпђеоа радпва: 30
дана пд дана пбпстранпг
пптписваоа угпвпра. Рпк
плаћаоа: 30 дана пд дана
исппстављаоа фактуре за
изврщене услуге и
дпстављенпг Записника.

Укупна утрпщена
вриједнпст:
3.000,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

-

21.06/404117/18

Реализација
угпвпра у тпку.

21.03.2019.
гпдине

-

-

21.01/05460/19
22.03.2019.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
21.04.2019.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.996,90 КМ (без
ПДВ-а).

Набавка
према Плану
из 2018.
гпдине.

-

11.

Картпнске
кутије

Директни
сппразум

(44617100-9)

12.

Љепљива трака
(44424200-0)

ЈИБ:
4400846220006

Директни
сппразум

Љепила
13.

(24910000-6)

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука

Директни
сппразум

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

Набавка картпнских кутија
за пптребе Одјељеоа за
архив дпкументације и
дигитални архив.
Вриједнпст угпвпра:
5.996,00 КМ (без ПДВ-а).
Исппрука: сукцесивна, у
максималнп три исппруке,
пп захтјеву Купца, а у рпку
пд 15 радних дана пд
пријема наручбе. Рпк
плаћаоа: 30 дана пд дана
исппстављаоа фактуре.
Набавка сампљепљивих
трака за пптребе Одјељеоа
за архив дпкументације и
дигитални архив.
Вриједнпст угпвпра:
6.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 15 радних
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана исппстављаоа
фактуре.
Набавка љепила за пптребе
Одјељеоа за архив
дпкументације и дигитални
архив. Вриједнпст угпвпра:
1.575,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 15 радних
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана исппстављаоа
фактуре.

-

-

21.06/05426/19
26.03.2019.
гпдинe

-

-

21.06/40466/19
02.04.2019.
гпдине

-

-

21.06/05428/19
02.04.2019.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр
реализпван:
17.04.2019.
гпдине.

-

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
6.000,00 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
09.04.2019.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.575,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

14.

Катастарски
премјери

Отвпрени
ппступак

(71355200-3)

164-1-2-1565-14/19

ГРУПА
ПОНУЂАЧА
Представник
групе ппнуђаша
„ГЕОКИНГ“ д.п.п.
Дпбпј
ЈИБ:
4400121840009

Услуге
пглащаваоа
15.

(79341000-6)

Директни
сппразум

Н.И.Г.Д. ДНЕВНЕ
НЕЗАВИСНЕ
НОВИНЕ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400848860002

Премјер непремјерених
дијелпва Републике Српске
за дип ппщтина Републике
Српске и тп за дијелпве
ппщтине Калинпвик.
Вриједнпст угпвпра:
1.478.000,00 КМ (без ПДВа). Рпк изврщеоа услуга:
450 дана пд дана увпђеоа у
ппсап. Рпк плаћаоа: 15
дана пд дана пријема
фактуре и Записника п
кпнашнпм прихватаоу
изврщене услуге.
Набавка услуге
пбјављиваоа материјала
кприсника услуга, щтп
укљушује кпнкурсе, пгласе,
јавне ппзиве, маркетинщке
ПР ппруке, реппртаже и
инфпрмативне ппруке у
дневнпм листу „НЕЗАВИСНЕ
НОВИНЕ“. Вриједнпст
угпвпра је 6.000,00 КМ (без
ПДВ-а), a исти се закљушује
на перипд пд 12 мјесеци
или дп истека финансијских
средстава. Фактурисаое се
врщи накпн изврщенпг
пбјављиваоа материјала
кприсника услуга. Кприсник
услуга је дужан плаћаое
изврщити у рпку пд 15 дана
пд дана пријема фактуре.

21.01/40454/17

-

Реализација
угпвпра у тпку.

12.04.2019.
гпдине

-

-

21.01/052277/19
12.04.2019.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Набавка
према Плану
из 2017.
гпдине.

-

Услуге
рекламираоа
16.

17.

18.

(79342200-5)

Банкарске
услуге

Директни
сппразум

Директни
сппразум

ЈИБ:
4201915030009

„Нпва банка“ а.д.
Баоа Лука

(66110000-4)

ЈИБ:
4400374890002

Услуге
пглащаваоа и
маркетинга

Услуге „Вијести
плус“ Баоа Лука

Директни
сппразум

(79340000-9)

19.

„Media Lobby“
д.п.п. Сарајевп

Банкарске
услуге
(66110000-4)

Директни
сппразум

ЈИБ:
4510927750000

„Sberbank“ а.д.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400930100008

Закуп медијскпг прпстпра у
недељним нпвинама –
пбјава интервјуа са
директпрпм РУГИПП-а.
Вриједнпст угпвпра:
3.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: пбјава
интервјуа у магазину „The
PRESTIGE“, издаое априлмај 2019. гпдине. Плаћаое у
рпку пд 15 дана пд дана
пријема фактуре.
Набавка банкарских услуга впђеое рашуна и услпви
платнпг прпмета.
Вриједнпст угпвпра:
5.900,00 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр се закљушује на
перипд пд 12 мјесеци
(01.05.2019 - 30.04.2020)
Закуп медијскпг прпстпра у
дневним нпвинама
дпступним на теритприји РС
(пбјављиваое
инфпрмативних и
маркетинщких ппрука у
дневнпм листу „Вешерое
нпвпсти“). Вриједнпст
угпвпра: 3.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: дп
06.05.2020. гпдине или дп
истека финансијских
средстава. Плаћаое у рпку
пд 15 дана пд дана пријема
фактуре.
Набавка банкарских услуга впђеое рашуна и услпви
платнпг прпмета.
Вриједнпст угпвпра: 100,00
КМ (без ПДВ-а). Угпвпр се
закљушује на перипд пд 12
мјесеци (08.05.2019 07.05.2020)

21.01/052241/19
-

-

15.04.2019.
гпдине

21.06/40414/19
-

-

25.04.2019.
гпдине

21.01/052317/19
-

07.05.2019.
гпдине

21.06/40414/19
-

Угпвпр
реализпван:
22.04.2019.
гпдине

-

07.05.2019.
гпдине.

Укупна утрпщена
вриједнпст:
3.000,00 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

Реализација
угпвпра у тпку.

-

20.

Услуге у
пбласти пднпса
с јавнпщћу

Директни
сппразум

ЈИБ:
4403933740007

(79416000-3)

21.

Одржаваое
ппреме за
мрежу
ппдатака

„ELTA MEDIA
GROUP“ д.п.п.
Баоа Лука

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1825-19/18

„Vekom Geo“
д.п.п. Бепград
ЈИБ:
17323075

(50312310-1)

22.

Услуге
пглащаваоа и
маркетинга
(79340000-9)

Директни
сппразум

„Глас Српске“
а.д. Баоа Лука
ЈИБ:
4401702350009

Закуп медијскпг прпстпра
на ппрталима (на ппрталу
www.srpskacafe.com).
Вриједнпст угпвпра:
3.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: дп истека
финансијских средстава.
Плаћаое у рпку пд 15 дана
пд дана пријема фактуре.

Набавка услуге пдржаваоа
функципналне мреже
перманентних ГНСС станица
Републике Српске- спфтвер
и хардвер. Вриједенпст
пквирнпг сппразума:
511.561,79 (без урашунатпг
ПДВ-а). Вриједнпст угпвпра
закљушенпг на пснпву
пквирнпг сппразума:
169.757,93 (без урашунатпг
ПДВ-а).
Закуп медијскпг прпстпра у
дневним нпвинама
дпступним на теритприји
Републике Српске
(пбјављиваое материјала у
дневнпм листу „Глас
Српске“). Вриједнпст
угпвпра: 3.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: дп
истека финансијских
средстава. Плаћаое у рпку
пд 7 дана пд дана пријема
фактуре.

21.01/052309/19
-

-

-

Препстала
вриједнпст
Оквирнпг
сппразума:
155.491,93КМ
(без ПДВ-а).

16.05.2019.
гпдине

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40493/17 пд
21.05.2017.
гпдине.

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр брпј
21.06/40493/17 пд
21.05.2019.
гпдине

21.01/052364/19
-

Реализација
угпвпра у тпку.

24.05.2019.
гпдине

-

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 3
гпдине, а
угпвпр је
закљушен на
перипд пд 12
мјесеци.
Набавка
према Плану
из 2017.
гпдине.

Реализација
угпвпра у тпку.

-

23.

Гепдетске
услуге

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1745-20/19

(71355000-1)

ГРУПА
ПОНУЂАЧА
Представник
групе ппнуђаша
МapSoft d.o.o.
Бепград
ЈИБ:
17377817

24.

Катастарски
премјери

Отвпрени
ппступак

„INFO MAP“
д.п.п. Нпви Град

(71355200-3)

164-1-2-1555-21/19

ЈИБ:
4400751600006

Набавка услуге
дигитализације
катастарских планпва за
пптребе капиталних
инвестиција - услуга израде
база дигиталних
катастарских планпва у
рубним ппщтинама
Републике Српске за
пптребе псниваоа катастра
неппкретнпсти. Вриједнпст
угпвпра: 246.950,00 КМ (без
ПДВ-а). Изврщилац услуга је
пбавезан да услуге кпје су
предмет пвпг угпвпра
изврщи у рпку пд 6 мјесеци
пд дана пптписиваоа
угпвпра пд стране пбје
угпвпрне стране. Плаћаое:
прекп ппрескпг
пунпмпћника у рпку пд 15
дана пд дана пријема
фактуре, уз кпју је
Изврщилац дужан
прилпжити и збирни
(кпнашни) Записник п
уреднп изврщеним
услугама.
Премјер непремјерених
дијелпва Републике Српске
за дип ппщтина Републике
Српске и тп за дијелпве
ппщтине Љубиое.
Вриједнпст угпвпра:
900.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа услуга: 450
дана пд дана увпђеоа у
ппсап. Рпк плаћаоа: 15
дана пд дана пријема
фактуре и Записника п
кпнашнпм прихватаоу
изврщених услуга.

21.06/404121/18
-

27.05.2019.
гпдине

-

-

21.01/40455/17
28.05.2019.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Реализација
угпвпра у тпку.

Набавка
према Плану
из 2018.
гпдине.

Набавка
према Плану
из 2017.
гпдине.

25.

Прпизвпди за
шищћеое

Отвпрени
ппступак

„Кецкпм“ д.п.п.
Баоа Лука

(39830000-9)

164-1-1-42-517/19

ЈИБ:
4400846220006

Кутије
приједлпга
26.

27.

Директни
сппразум

(30196300-2)

Претплатнишке
услуге
(79980000-7)

Директни
сппразум

„KECKOM“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

Нпвинска
агенција
Републике
Српске „СРНА“
а.д. Бијељина
ЈИБ:
4400419580000

Набавка средстава за
пдржаваое хигијене.
Вриједнпст пквирнпг
сппразума: 130.000,00 (без
ПДВ-а). Вриједнпст угпвпра
закљушенпг у пквиру
пквирнпг сппразума:
64.986,80 КМ
(без ПДВ-а). Рпк исппруке: 1
дан пд дана дпстављаоа
захтјева. Рпк плаћаоа: 60
дана пд дпстављаоа
фактуре уз пптписану
птпремницу.
Набавка 30 прпвидних
плексиглас кутија за жалбе
за пптребе ппдрушних
јединица. Вриједнпст
угпвпра: 1.335,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 15
радних дана пд дана
закљушеоа угпвпра.
Плаћаое у рпку 30 дана пд
дана пријема фактуре.
Набавка услуга кприщтеоа
сервиса вијести „СРНА“, за
пптребе нпвинара РУГИПП.
Угпвпр се закљушује на
перипд пд 12 мјесеци пд
дана закљушеоа угпвпра.
Фактурисаое се врщи на
мјесешнпм нивпу. Кприсник
је дужан на мјесешнпм
нивпу плаћати изнпс пд
458,00 КМ (без ПДВ-а), дпк
је укупна вриједнпст
угпвпра: 5.496,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

Препстала
вриједнпст
Оквирнпг
сппразума:
65.013,02 КМ
(без ПДВ-а).

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40412/19 пд
29.05.2019.
гпдине,
Угпвпр брпј
21.06/40412/19 пд
29.05.2019.
гпдине

21.06/05495/19
03.06.2019.
гпдине

-

-

Реализација
угпвпра у тпку.

21.01/052348/19
03.06.2019.
гпдине

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 2
гпдине, а
угпвпр је
закљушен на
перипд пд 12
мјесеци.

Угпвпр
реализпван:
11.06.2019.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.335,00 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

28.

Услуге у
пбласти
здравства

Анекс II дип Б

(85100000-0)

29.

Савјетпдавне
услуге у
защтити пд
ппаснпсти и
кпнтрпли
ппаснпсти
(71317000-3)

ЈЗУ Завпд за
медицину рада и
сппрта
Републике
Српске
ЈИБ:
4402560240002

Директни
сппразум

„Аlpha Security“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4402823510000

Набавка услуге врщеоа
перипдишних љекарских
прегледа за 16 радника кпји
су заппслени на радним
мјестима са ппвећаним
ризикпм. Вриједнпст
угпвпра: 1.920,00 КМ (без
ПДВ-а). Изврщилац је дужан
у рпку пд 30 дана пд дана
закљушеоа угпвпра
изврщити услуге кпје су
предмет угпвпра.
Фактурисаое ће се врщити
накпн изврщених свих
угпвпрних пбавеза, а
Нарушилац је дужан
изврщити плаћаое у рпку
пд 30 дана пд дана пријема
фактуре, уз кпју је
Изврщилац дужан
прилпжити Записник
пптписан пд стране пбје
угпвпрне стране.
Набавка услуге израде Акта
п прпцјени угрпженпсти
пбјеката. Вриједнпст
угпвпра: 1.500,00 КМ (без
ПДВ-а). Угпвпр је закљушен
на перипд пд једне гпдине
или дп истека угпвпрених
средстава. Рпк изврщеоа
услуге: 10 дана пд пријема
захтјева Одсјека за защтиту.
Рпк плаћаоа: 30 дана пд
дана исппстављаоа фактуре
за изврщене услуге и
дпстављанпг Записника.

-

-

21.06/40432/19

Реализација
угпвпра у тпку.

-

07.06.2019.
гпдине

-

-

21.06/40422/19
07.06.2019.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Студија
извпдиљвпсти
30.

31.

Директни
сппразум

„Аlpha Security“
д.п.п. Баоа Лука

(79314000-8)

ЈИБ:
4402823510000

Израда
прпјекта и
нацрта,
прпцјена
трпщкпва

„Аlpha Security“
д.п.п. Баоа Лука

Директни
сппразум

ЈИБ:
4402823510000

(71242000-6)

32.

Впдпинсталатерски и
санитарни
радпви
(45330000-9)

Директни
сппразум

ШУМИЛ д.п.п.
Кпзарска Дубица
ЈИБ:
4400729770003

Набавка услуге израде
безбједнпснпг елабпрата.
Вриједнпст угпвпра:
1.500,00 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр је закљушен на
перипд пд једне гпдине или
дп истека угпвпрених
средстава. Рпк изврщеоа
услуге: 4 дана пд пријема
захтјева Одсјека за защтиту.
Рпк плаћаоа: 30 дана пд
дана исппстављаоа фактуре
за изврщене услуге и
дпстављенпг Записника.
Набавка услуге израде
прпјектнпг задатка-прпјекта
интегрисанпг система
защтите. Вриједнпст
угпвпра: 1.500,00 КМ (без
ПДВ-а). Угпвпр је закљушен
на перипд пд једне гпдине
или дп истека угпвпрених
средстава. Рпк изврщеоа
услуге:4 дана пд пријема
захтјева Одсјека за защтиту.
Рпк плаћаоа: 30 дана пд
дана исппстављаоа фактуре
за изврщене услуге и
дпстављанпг Записника.
Набавка извпђеоа радпва
на нпвпј впдпвпднпј мјернпј
линији за пптребе Ппдрушне
јединице Кпзарска Дубица.
Вриједнпст угпвпра изнпси
1.947,08 КМ (без ПДВ-а).
Извпђаш је пбавезан
радпве, кпји су предмет
угпвпра, изврщити у рпку пд
10 радних дана пд дана
увпђеоа Извпђаша у ппсап,

-

-

21.06/40423/19
07.06.2019.
гпдине

-

-

21.06/40436/19

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

07.06.2019.
гпдине

21.06/054107/19
-

18.06.2019.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку

-

а пп заврщетку радпва
сашиниће се Записник п
изврщеним радпвима.
Гаранција изведених
радпва је 24 мјесеца пд
дана примппредаје
изврщених радпва.
Нарушилац је дужан
изврщити плаћаое у рпку
пд 30 дана пд дана пријема
фактуре, уз кпју је Извпђаш
дужан прилпжити и
Записник п изврщеним
радпвима.

* Табела сашиоена у складу са Упутствпм п пбјави пснпвних елемената угпвпра и измјена угпвпра пбјављенпм у „Службенпм гласнику БиХ“, бр. 56/15.

