ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Ред.
број

1.

2.
1

Опис и ознака из
ЈРЈН
02/5-404-61/19
Набавка
радијатора
и
додатних
елемената
за
систем централног
гријања
у
Средњошколском
центру
„Вук
Караџић“
у
Лопарама
44620000-2
02/5-404-62/19
Набавка
услуга
израде
хоризонталних и
вертикалних
геодетских
подлога,
3Д
модела терена и
уздужног
и
попречног
профила, снимање
постојећег пута са
свим
пратећим
објектима у дужини

Врста поступка,
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала јавних
набавки

Директни споразум

Подаци о добављачу

ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„TERMAL INT“
ЛОПАРЕ
4404148270005

Основни
елементи
уговора

Вриједност:
5.943,54 КМ
Рок испоруке: 5
дана од дана
обостраног
потписивања
уговора
Плаћање: 30 дана
од дана пријема
фактуре

Опис
измјене
основних
елемената
уговора

Остатак
вриједности
уговора
након
учињене
измјене

Датум
закључења
уговора

17.09.2019.
године

Датум
потпуне
реализације
уговора

Напомена

од 1.350 метара, за
потребе
израде
Главног пројекта
заобилазнице
у
Лопарама, као и
рјешавање
прикључне
и
излазне
раскрснице
и
ситуације
за
пројектовање
моста на каналу
71250000-5

2

Директни споразум

ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„ГЕОМАТИК“
БИЈЕЉИНА
4400390660009

Директни споразум

АУТОПРЕВОЗНИК
„ЈАНКОВИЋ
МИЛИСАВ“
ЈАБЛАНИЦА
4507957300008

3.

02/5-404-63/19
Набавка земљаних
радова у улици
Мајке Ангелине у
насељеном мјесту
Лопаре
45000000-7

4.

02/5-404-65/19
Набавка
материјала
неопходног
за
потребе покривања
објекта
Мјесне
заједнице Козјак,
општина Лопаре
44112500-3
Директни споразум

ОБРТНИЧКА
РАДЊА „ИЗОМОНТ
– ОМЕРЧЕВИЋ“
БРЊИК
4309136550000

Вриједност:
3.600,00 КМ
Рок
пружања
услуга: 20 дана од
дана обостраног
потписивања
уговора
Плаћање: 30 дана
од
дана
испостављања
фактуре
Вриједност:
5.960,00 КМ
Рок
извођења
радова: 7 дана од
дана увођења у
посао
Плаћање: 30 дана
од
дана
испостављања
фактуре
ситуације
Вриједност:
6.000,00 КМ
Рок испоруке: 5
дана од дана
обостраног
потписивања
уговора
Плаћање: 30 дана
од дана пријема
фактуре

16.09.2019.
године

17.09.2019.
године

24.09.2019.
године

5.

6.

3

02/5-404-50/19
Набавка
канцеларијског
материјала
и
тонера за потребе
Општинске управе
општине Лопаре
30000000-9
Конкурентски
30190000-7
захтјев
02/5-404-52/19
Набавка земљаних
радова
на
локалном путу (од
магистралног пута
М-18 – Бусија),
дионица:
Петковићи
–
Бусија,
од
стационаже 3 + 100
до стационаже 5 +
300, дужине 2.200
m1,
ширина
планума 8 m1
Отворени поступак
45112000-5
15-1-3-49-5-33/19

ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„COPITRADE“
4400430120002

ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“
ЛОПАРЕ
4400463720005

Вриједност:
9.872,00 КМ
Рок
испоруке:
Испорука робе се
врши сукцесивно,
у количинама и
према потребама
које
одреди
Купац, поштујући
принцип
економичности, а
у периоду од
годину дана од
потписивања овог
Уговора
Плаћање: 30 дана
од дана пријема
појединачних
фактура

09.09.2019.
године

Вриједност:
80.208,10 КМ
Рок
извођења
радова: 75 дана од
дана увођења у
посао
Плаћање: Плаћање
изабраном
понуђачу вршиће се
у року од 30 дана,
по испостављеним
фактурама
/
ситуацијама, а све
према
овјереним
количинама
из
грађевинске књиге

26.09.2019.
године

7.

4

02/5-404-60/19
Набавка радова на
асфалтирању
локалног
макадамског пута у
Мјесној заједници
Јабланица, засеок
„Видовићи“, дужина
550,00 m1, ширина
асфалта 3,50 m1
45000000-7

Конкурентски
захтјев

ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“
ЛОПАРЕ
4400463720005

Вриједност:
39.820,00 КМ
Рок
извођења
радова: 25 дана
од дана увођења
у посао
Плаћање:
Плаћање
изабраном
понуђачу вршиће
се у року од 30
дана,
по
испостављеним
фактурама
/
ситуацијама

30.09.2019.
године

