
Број:  404-92/19 

25.10.2019.године 

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Општинска управа Ариље 

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.404-

92/19 од 2.10.2019  године, наручилац објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у отвореном поступку јавне набавке  

1. За јавну набавку: Набавка услуга – Зимско одржавање локалних путева  на 
територији општине Ариље за период 1.12.2019.-31.12.2020 год, ЈНМВ 
бр.1.2.7/2019, ОРН 90620000 
 
2. Јавна набавка се  обликује кроз четири партије и то: 

I.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 02 Вирово-Радаљево 
/Циглана- мост на Груди-Радаљево 

II.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 03 и ОП 04 Клисура-
Бјелиша 

III.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 05 за Северово 
продавница Гривска и локалног пута ОП 06 за Радошево 

IV.Чишћење  ОП 07 за Јањића Брдо-Бјељића Ваљалица 

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају 
обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који 
су ближе одређени конкурсном документацијом. 

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за 
учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне 
документације.   

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена, а елементи критеријума 
су ближе утврђени конкурсном документацијом. 

7. Конкурсна документација се може преузети: са Портала јавних набавки 
интернетстранице наручиоца 

8. Понуде се могу поднети  : 

- непосредно у пословним просторијама наручиоца у Ариљу, ул. Светог Ахилија 

бр.53.  

- путем поште на адресу: Општинска управа Ариље, ул. Светог Ахилија 53,  сваког 

радног дана од 08,00 до 15,00 час. и морају се налазити у затвореној коверти са 



назнаком « НЕ ОТВАРАТИ « - Понуда за јавну набавку услуга – Зимско одржавање 

локалних путева  на територији општине Ариље за период 1.12.2019.-31.12 2020 год. 

ЈНМВ бр. 404-92/2019 . 

   Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 

9. Понуде се подносе у затвореној коверти. 

10.  Рок за подношење понуде је понедељак, 25.11.2019 године, до 12,00 часова, 
без обзира на начин доставе. 

11.  Отварање понуда ће се обавити дана 25.11.2019 године у 12,30 часова, у 
пословним просторијама наручиоца у Ариљу, Ул. Светог Ахилија 53. 

 Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је предати 

Наручиоцу оверено овлашћење понуђача да може присуствовати отварања понуда и 

активно учествовати у поступку отварања понуда. 

12.  Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног 
отварања понуда. 

13.  Лице за контакт: Топаловић Драган, тел о64 84 97 316 
 

                                                                             

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 


