
НАРУЧИЛАЦ: Oпштинска управа  општине Ариље    
Број одлуке: 404- 7-3 /2019          
Датум: 30.01.2019 године

 На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Ариље  
објављује

ПОЗИВ              

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-14/18 годину, која се спроводи у поступку јавне 
набавке у отвореном поступку  је набавка радовa-  извођење радова на изграњи 
обалоутврде водотока Котољевац, ОРН 45243000
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 
75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца.
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и 
начин доказивања испуњености услова.

 Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена 
цена 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на 
интернет страница наручиоца www.arilje.org.rs и Порталу јавних набавки

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у 
просторијама наручиоца Општинске управе Ариље, Ул. Светог Ахилија 53 сваког 
радног дана од 8,00 часова до 14,00 часова. 

Рок за подношење понуда је 12 дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, односно 11. 
фебруар 2019 године до 11,00 часова. 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће 
враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда, 
11.фебруара 2019, у 11,15 часова . 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Ул. Светог Ахилија 53, 
канцеларија бр.9.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда. 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати лици за ЈН 
писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на 
меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну 
карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног 
отварања понуда.



Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту 
пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити на телефон 031 / 315-0123, особа за контакт 
Вукић Миливојевић тел. 065 654 70 10

       НАЧЕЛНИК

                  Горица Петровић


