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Broj: 13-04-734-6117
Mostar, 04.I2,2017. sodine

Na temelju dlanka 87. stavak (3) Zakonao 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 MarinaDrLica
Mostar broj: 13-04-423117 od 07. srpnjp 2017. godine, ravnateljica Osnovne Skole Marina
DrLi(,a Buna donosi

ODLUKU
prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu
ponuditelja " Nabava bio rashladnih uredaja Osnovne Skole Marina DrLihBuna"
o

I
Ovom Odlukom prihvata se prijedlog cijene ponuditelja BIOCLIMA d.o.o. Mostar, Kralja
Tomislava 5, 88 000 Mostar, u nabavi roba po izravnom sporazumu pod nazivom" Nabava bio
rashladnih uredaja Osnovne Skole MarinaDrLilaBuna" sa ukupnom cijenom od 6.800,00 KM
PDV-om.

s

il
Sa odabranim

ponuditeljem ie se potpisati ugovor zanabavubio rashladnih uredaia.

ilI
Ponuditelj iz todke I ove Odluke po realiziranju predmetne nabave
Osnovnoj Skoli Marin a DfiifaBuna.

ie dostaviti fakturu/radun

IV
Izvje56e 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" ("SluZb'eni glasnik BiH",
br:
90/14 i 53/15).

V
Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Obrazloienje
Postupak nabave proveden je putem izravnog sporazuma. Shodno odluci o pokretaniu nabave
procjenjena vrijednost nabave je 6.800,00 KM s pDV-om.

Postupak nabave je pod Sifrom JRIN 39717200-3. IstraZivanjem trZi5ta ponuditelju

BIOCLIMA
prijedlog
d.o.o. Mostar, upuden
cijene.
zahtjev za dostavu prijedloga cijene sa Obrascem za
Dana 28.1I.2017. godine zaprimljen je popunjen Obrazac za prijedlog cijene ponuditelja
BIOCLIMA d.o.o. Mostar. Ukupna cijena iznosi 6.800,00 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.

je

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: 13-04-423171 od 07. srpnja 2017.
godine), a temeljem naprijed navedenog dono5enjem ove Odluke prihvaien je prijedlog
Dubravke Kopila5 ,u piipiJrnu i provedbu postupka izravnogsporazuma.
Pouka o pravnom lijeku: U postupku izravnog sporazuma nije dozvolj enaLalba.

Dostaviti:

-

web stranica,
ponuditelj,
a/q

