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

OPĆINANEUM
Načelnik
Broj: 02-02-275/20
Neum, 18.02.2020.godine
Temeljem članka 17. stavak (1) i članka 25. Zakona o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH",
broj 39/14) i Procjene vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi broj: 02-02-275-1/20 od 18.02.2020.
godine, te u svezi sa člankom 39. Statuta Općine Neurn (,,Narodni list- službeno glasilo Općine
Neum", broj 3/08 i 5/09) donosi se slijedeća

POSEBNA ODLUKA
o pokretanju postupka za nabavu električne energije za potrebe Općine Neum
u 2020.godini, Tender broj: 02-02-275/20, putem Otvorenog postupka javne nabave
Članak 1.
Pokreće se postupak za nabavu roba - električne energije za potrebe Općine Neum u 2020.godini, što
obuhvaća javnu rasvjetu, tekuću potrošnju i školske objekte, Tender broj: 02-02-275/20.

Članak 2.
Temeljem Procjene vrijednosti U govora o javnoj nabavi koja iznosi 192.307,00 KM bez PDV-a,
sukladno Nacrtu Proračuna Općine Neum za 2020.godinu - pozicija 18. - 613200, za predmetnu
nabavu koristit će se Otvoreni postupak javne nabave prema kriteriju „najniža cijena" sukladno
članku 64. Zakona o javnim nabavama i tenderskoj dokumentaciji.
Općina Neum će omogućiti potencijalnim ponuditeljima na portalu javnih nabava neograničen i
izravan pristup predmetnoj tenderskoj dokumentaciji bez naknade, pa se stoga utvrđuje skraćeni rok za
primanje ponuda od 15 dana od dana objave obavijesti o nabavi na portalu javnih nabava, što je u
skladu sa člankom 40. stavak (3) i člankom 41. stavak (3) Zakona o javnim nabavama.

Članak 3.
Predmetna nabava će se financirati sredstvima predviđenim Odlukom o privremenom financiranju
javnih potreba Općine Neum za period siječanj - ožujak 2020.godine od 30.01.2020.godine i
Proračunom Općine Neum za 2020.godinu koji će biti donesen sukladno zakonskim propisima.

Članak 4.
Za realizaciju ove Odluke starat će se Povjerenstvo za javne nabave imenovano posebnim Rješenjem
Načelnika općine.

Članak 5.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i, biće obj~vlje~~;j1;::~b .stranici Općine Neum
(www.ne11m.ba ).
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