ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ ЗA 2020. ГОДИНУ
1.

2.

Опис и ознака по
Јединственом
Р.б рјечнику јавне
. набавке

3.

4.

Врста
поступка
и број
обавјеште Подаци о
ња о
добављачу/до
додјели бављачима у
уговора са оквирном
Портала споразуму
јавних
(Назив, ИД
набавки број, мјесто)

5.

Основни елементи
уговора/оквирног споразума
(вриједност, период трајања,
рок извршења, рок плаћања,
гарантни период,...)

6.

7.
8.
Остатак
вриједнос
ти
уговора
након
Опис
учињене
измјене измјене/о
основних статак
Датум
елеменат вриједнос закључења
а уговора ти
уговора/окв
и датум оквирног ирног
измјене споразума споразума

9.

10.

Датум
потпуне
реализације
уговора/окв
ирног
споразума и
укупна
Напомена
утрошена
(образложе
вриједност ње)

Вриједност: 14.508,00 КМ са
ПДВ (12.400,00 КМ без ПДВ),
период трајања: до усвајања
плана на сједници СО, рок
извршења: израда и предаја
овјереног преднацрта плана
50 дана од дана закључења
уговора, израда и предаја
приједлога нацрта плана 25
дана од дана одржавања
стручне расправе о
преднацрту плана, израда и
предаја приједлога плана 20
дана од дана одржавања
стручне расправе о
примједбама, приједлозима и
мишљењима на нацрт плана,
'Центар за
израда и предаја елабората
Израда
пројектовање плана 10 дана од дана
Регулационог плана
и консалтинг'' усвајања приједлога плана на
Центар II Лакташи (ЦПК) д.о.о. сједници СО, рок плаћања:
Услуге
Отворени Бања Лука,
40% након предаје преднацрта
урбанистичког
поступак - ЈИБ
плана, 50% након предаје
планирања 1121-1-2- 440419985000 нацрта плана и 10% након
1. 71410000-5
120-5-4/20 6
усвајања плана

13.01.2020.

Израда планског
документа: УТУ,
техничке
документације:
Главни пројекат
(пројекти за
извођење радова) ревидован зa
пројект ''Доградња
Основне школе у
Клашницама'' Услуге
урбанистичког
планирања 71410000-5 - Услуге
техничког
пројектовања 2. 71320000-7

Вриједност: 21.879,00 КМ са
ПДВ (18.700,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
планских докумената, рок
извршења: испорука УТУ 15
дана од дана потписа уговора,
ревидована техничка
'Центар за
документација 45 дана од дана
пројектовање достављања локацијских
и консалтинг'' услова извршиоцу од стране
(ЦПК) д.о.о. уговорног органа, рок
Отворени Бања Лука,
плаћања: 10% након предаје
поступак - ЈИБ
УТУ, 80% након израде
1121-1-2- 440419985000 главног пројекта и 10% након
130-5-7/20 6
ревизије истог

21.01.2020.

Набавка
канцеларијског
материјала Папирни или
картонски
регистратори,
књиговодствене
књиге, фасцикле,
обрасци и други
штампани
канцеларијски
материјал 3. 22800000-8

Вриједност: 19.821,61 КМ са
ПДВ (16.941,55 КМ без ПДВ),
период трајања: 26.01.2020.26.01.2021. године, рок
'Compex''
извршења: дефинисаће се у
д.о.о. Бања
налогу Наручиоца, рок
Конкурен Лука, ЈИБ
плаћања: 30 календарских
тски
440078665000 дана од дана испостављања
захтјев
6
фактуре за испоручену робу

26.01.2020.

Израда УТУ-а и
стучног мишљења
за уређење водног
режима и корита
ријеке Врбас на
територији општине
Лакташи од
изграђене
обалоутврде на
десној обали ријеке
Врбас и УТУ-а и
стучног мишљења
за уређење водног
режима и корита
ријеке Турјанице на
територији општине
Лакташи - Услуге
урбанистичког
планирања 4. 71410000-5

Вриједност: 19.890,00 КМ са
ПДВ (17.000,00 КМ без ПДВ),
'HKP
период трајања: са испоруком
Consalting''
техничке документације, рок
Отворени д.о.о. Бања
извршења: 60 дана од дана
поступак - Лука, ЈИБ
потписа уговора, рок плаћања:
1121-1-2- 440367390000 7 дана након испостављања
127-5-9/20 5
рачуна за извршене услуге

07.02.2020.

Вриједност: 389.955,00 КМ са
ПДВ (333.294,87 КМ без
Услуге одржавања
Комунално
ПДВ), период трајања:
јавне хигијене,
предузеће
17.02.2020.-31.12.2020.
зелених површина и Отворени ''Комуналац'' године, рок извршења:
комуналне опреме - поступак - а.д. Лакташи, дефинисаће се појединачним
Услуге чишћење и 1121-1-2- ЈИБ
уговором, рок плаћања: 30
метења улица 132-5440114793000 дана пријема рачуна а након
5. 90610000-6
12/20
2
извршеног пријема услуге

17.02.2020.

Вриједност: 3.995,00 КМ са
ПДВ (3.414,54 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
и монтажом робе, рок
Набавка клима
'Термо клима'' извршења: три дана од дана
уређаја д.о.о.
обостраног потписивања овог
Климатизациони
Лакташи, ЈИБ уговора, рок плаћања: након
уређаји - 42512000- Директни 440116117000 испоруке робе и
6. 8
споразум 2
испостављања фактуре

17.02.2020.

Вриједност: 1.600,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
24.02.2020.-24.02.2021.
Хемијска
године, рок извршења: два
Услуге хемијске
чистионица дана од дана преузимања
чистионе - Услуге
''НЕНА'' с.п. робе, рок плаћања: у
прања и хемијског
Лакташи, ЈИБ законском року након
чишћења - 98310000-Директни 451065549000 испостављене фактуре за
7. 9
споразум 3
извршене услуге

24.02.2020.

Услуге кетеринга за
организовање
завршне
конференције отварање вртића
''Бајка'' у
Александровцу Услуге мензе и
услуге достављања
припремљене хране
(кетеринг) 8. 55500000-5

Вриједност: 2.000,00 КМ са
ПДВ (1.709,40 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
'Нискоградња' извршења: у термину који му
' д.о.о.
достави уговорни орган, рок
Лакташи, ЈИБ плаћања: 8 дана од дана
440117962000 испостављања фактуре за
5
извршене услуге

27.02.2020.

Вриједност: 2.717,40 КМ са
ПДВ (2.322,53 КМ без ПДВ),
период трајања: 27.02.2020.Набавка дневних
ИДПД
27.02.2021. године, рок
новина за потребе
''Дистрибуциј извршења: благовремено
Општинске управе
а'' д.о.о.
према спецификацији робе,
Општине Лакташи Лакташи, ЈИБ рок плаћања: 7 дана од дана
Новине - 22210000- Директни 440185801000 испостављања фактуре за
9. 5
споразум 3
извршене испоруке

27.02.2020.

Јавни
позив у
складу са
Анексом
II дио Б 1121-0-22-7-18/20

Вриједност: 2.000,00 КМ са
Медијско
Новинска
ПДВ (1.709,40 КМ без ПДВ),
презентовање
агенција
период трајања: 24.02.2020.Општине Лакташи
Републике
24.10.2020. године, рок
путем електронских
Српске
извршења: 3 дана од дана
медија - Услуге
''Срна'' а.д.
добијеног налога од стране
електронског
Бијељина,
Наручиоца, рок плаћања: у
обавјештавања и
ЈИБ
законском року, од дана
информисања Директни 440041958000 извршених услуга и
10. 64216000-3
споразум 0
испостављања фактуре

24.02.2020.

Преговара
Радови на
чки
реконструкцији и
поступак
адаптацији
без
мултифункционалне објављива
сале у ЈУ Центар за ња
'TE CA Siкултуру и
обавјеште Monting''
образовање
ња о
д.о.о. Бања
Лакташи - Радови набавци - Лука, ЈИБ
на реконструкцији - 1121-4-3- 440253432000
11. 45454000-4
28-5-19/20 6

17.02.2020.

Вриједност: 8.722,30 КМ са
ПДВ (7.454,96 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
24 мјесеца, рок извршења: 30
радних дана од дана добијеног
налога од стране Наручиоца,
рок плаћања: у законском
року по изведеним радовима и
испостављеним ситуацијама

Набавка цвијећа Резано цвијеће 12. 03121200-7

ТПР Цвјећара
и погребне
услуге ''Кала''
Лакташи, ЈИБ
Директни 450779289000
споразум 0

'Вет центар''
Ветеринарска
амбуланта са
апотеком,
Хигијеничарска
Бања Лука,
служба Конкурен ЈИБ
Ветеринарске
тски
440327169000
13. услуге - 85200000-1 захтјев
4

Набавка кафе 14. Кафа - 15861000-1

'Минеа'' д.о.о.
Градишка,
ЈИБ
Директни 440107487000
споразум 6

Вриједност: 5.976,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
27.02.2020.-27.02.2021.
године, рок извршења:
сукцесивно према наруџби
Наручиоца, рок плаћања: у
законском року, након
примитка фактуре за
испоручену робу
Вриједност: 14.956,50 КМ са
ПДВ (12.783,33 без ПДВ),
период трајања: 28.02.2020.31.12.2020. године, рок
извршења: благовремено а по
цјеновнику, рок плаћања: 30
дана од дана запримања
фактуре за стварно извршене
услуге
Вриједност: 3.044,63 КМ са
ПДВ (2.602,25 КМ без ПДВ),
период трајања: 24.02.2020.24.02.2021. године, рок
извршења: сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року по
испоруци и испостављеној
фактури

27.02.2020.

28.02.2020.

24.02.2020.

Набавка хране Производи
животињског
поријекла, меса и
месни
производи 15. 15100000-9

Директни
споразум

Набавка хљеба и
пецива - Хљебни
производи, свјежа
пецива и колачи 16. 15810000-9

Директни
споразум

Пружање услуга
прања моторних
возила - Прање
аутомобила и
сличне услуге 17. 50112300-6

Директни
споразум

Производно
трговинска
радња
''Пекара
Благојевић''
с.п. Лакташи,
ЈИБ
450307778000
5
Производно
трговинска
радња
''Пекара
Благојевић''
с.п. Лакташи,
ЈИБ
450307778000
5

Вриједност: 5.038,91 КМ са
ПДВ (4.306,76 КМ без ПДВ),
период трајања: 28.02.2020.28.02.2021. године, рок
извршења: сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року по
испоруци и испостављеној
фактури
Вриједност: 2.497,95 КМ са
ПДВ (2.135,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 27.02.2020.27.02.2021. године, рок
извршења: сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року по
испоруци и испостављеној
фактури
Вриједност: 4.375,00 КМ без
'Ауто ПДВ, период трајања:
праоница
09.03.2020.-09.03.2021.
Нешо'' с.п.
године, рок извршења: у року
Лакташи вл. од 2 сата од момента
Ненад
довожења возила на ауто Јуришић, ЈИБ праону, рок плаћања: по
451083172000 испостављеним мјесечним
2
фактурама за пружене услуге

28.02.2020.

27.02.2020.

09.03.2020. `

