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HERCEGOVAEKO-NERETVANSKA ZUPANIJA
GRAD MOSTAR
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Broj: 13-04-789-9117
Mostar, 27 .12,2017. godine

Na temelju dlanka 87. stavak (3) Zakona o javnim nabavama (,,SluZbeni glasnik BiH", broj:
39114), dlanka 2. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (,,SluZbeni glasnik BiH", broj:
90114), te odredbi Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Osnovne Skole Marina DrLila
Mostar broj: 13-04-423117 od 07. srpnja 2017. godine, ravnateljica Osnovne Skole Marina
DrLicaBuna donosi

ODLUKU
prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu
ponuditelja " Izvodenje radova na sanaciji tu5eva u Skolskoj dvorani Osnovne Skole
Marina DrLi(a Buna "
o

I
Ovom Odlukom prihvata se prijedlog cijene ponuditelja Parter d.o.o. Mostar, Blajbur5kih
Lrtava 134, 88000 Mostar, u nabavi usluga po izravnom sporazumu pod nazivom" Izvodenje
radova na sanaciji tu5eva u Skolskoj dvorani Osnovne Skole MarinaDrlila Buna " sa ukupnom
ciienom od2.363.40 KM s PDV-om.

II
Sa odabranim ponuditeljem 6e se potpisati ugovor za izvodenje radova na sanaciji tuSeva u
Sko skoj dvorani O snovne Skole Mari na Dr Li(,a Buna.
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III
Ponuditelj iz todke I ove Odluke po rcaliziranju predmetne nabave
Osnovnoj Skoli Marina DrLila Buna.

ie dostaviti fakturu/radun

IV
Izvje5ie o provedenom postupku javne nabave objaviti u informacijskom sustavu "E-nabave"
na nadin i sukladno sa Naputkom o uvjetima i nadinu objave obavijesti i dostavljanja izvjeSia u
postupcima javnih nabavi u informacijskom sustavu "E-nabave" ("SluZbeni glasnik BiH", br:
90114 i 53/1s).

Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

ObrazloZenje
Postupak nabave proveden je putem rzfavnog sporazuma. Shodno Odluci o pokretanju nabave
procjenjena vrijednost nabave je 2.39I,32I(M s pDV-om.
Postupak nabave je pod Sifrom JRJN 45214210-5, IstraZivanjem trZiSta ponuditelju parter
d.o.o.
Mostar, upu6en je zahtjev za dostavu prijedloga cijene sa Obrascem za prijedlog cijene. Dana
27 .12'2017. godine zaprimljenje popunjen Obrazac za prrjedlog cijene ponuditelja parter
d.o.o.
\4ostar. Ukupna cijena iznosi 2.363,40 KM s PDV-om. Cijena ponuditelja s pDV-om je u
okviru osiguranih financijskih sredstava u proradunu ugovornog tijela i u okviru je procijenjene
vrijednosti nabave.
Sukladno s dlankom 87 stavak (3) Zakona o javnim nabavama (,,SluZbeni glasnik BiH,,, broj:
39114), Pravilnikom o postupku izravnog sporaZuma (,,SluZbeni glasnik BiH,,, broj: 90114),
i

Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma (ur. broj: 13-04-423117 od 07. srpnja 2017.
godine), a temeljem naprijed navedenog dono5enjem ove Odluke prihvaien je prijedlog
Dubravke Kopilas zapripremu i provedbu postupka izravnogsporazuma.
Pouka o pravnom lijeku: U postupku izravnogsporazuma nije dozvolj ena Lalba.
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