Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačka neretvanska županija/kanton

OPĆINA NEUM
Načelnik
Broj: 02-02-1078/19
Neum,24.06.2019.godine
Temeljem članka 24. točka a) i 28. stavak (1), a u svezi sa člankom 17. stavak (1) Zakona
o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a u svezi sa člankom 4. i 5.
dodijeljenog Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji cesta nas području
općine Neum, broj: 02-02-782-10/18 od 18.07.2018.godine i obostrane suglasnosti
Izvoditelja i Naručitelja radova, donosim

ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA ZA IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA
REKONSTRUKCIJI I SANACIJI CESTA NA PODRUČJU OPĆINE NEUM, PUTEM
PREGOVARAČKOG POSTUPKA, BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Članak 1.
Za dodatne radove koji nisu uključeni u ranije dodijeljen Ugovor o izvođenju radova na
rekonstrukciji i sanaciji cesta na području općine Neum, broj: 02-02-782-10/18 od
18.07.2018.godine a koji su postali za Naručitelja potrebni i koji se tehnički ne mogu odvojiti
od glavnog ugovora, pokrećem pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi sa
lzvoditeljem radova „HP INVESTING" d.o.o. MOSTAR kojemu je dodijeljen temeljni ugovor.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke i temelj za podnošenje inicijalnog zahtjeva-ponude za sudjelovanje
u pregovaračkom postupku iz članka 1. ove Odluke je procjena dodatnih radova na
predmetnom projektu, u sveukupnom iznosu od 29.914,53 KM, bez PDV-a, što iznosi oko
12 % u od ugovorenih radova po temeljnom ugovoru 246.924, 13 KM, bez PDV-a.
Sredstva za ovaj postupak su odobrena Zaključkom o prestrukturiranju rashoda za
2019.godinu, broj: 02-02-1075/19 od 21.06.2019.godine, pozicija 245, te predviđena na
rednom broju 111.15 Izmjene i dopune Plana nabava Općine Neum za 2019.godinu, broj:
02.02.1076/19 od 21.06.2019.godine.

Članak 3.
Temeljem ove Odluke uputit će se poziv za dostavljanje ponude Izvoditelju radova „HP
lnvesting" d.o.o. Mostar sa ostavljenim rokom do 27.06.2019.godine, kojeg dana će se u
12,00 sati provesti pregovaranje.

Članak 4.
Temeljem rezultata pregovaračkog postupka iz ove Odluke zaključit će se sa lzvoditeljem
Aneks ugovoru o izvođenju radova

