
 

ОПШТИНСКА УПРАВА АРИЉЕ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 404-54/2019 - 

 

Општинска управа општине Ариље, у даљем тексту Наручилац, на основу члана 55. и члана 60. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о 

покретању отвореног поступка јавне набавке услуга за израду Главног пројекта за трајну санацију 

бивше несанитарне депоније у општини Ариље (ПГД), редни број 404-54/2019 од 14.6.2019 године, позива 

понуђаче да поднесу своју писану понуду. 

 

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Општинска управа општине Ариље, Ул. Светог Ахилија 53.5, 31230 Ариље, www.arilje.org..rs   

 

2.Подаци о врсти поступка и врсти предмета јавне набавке 

Поступак јавне набавке услуга бр.404-54/2019, израда Главног пројекта за трајну санацију бивше 

несанитарне депоније у општини Ариље спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности ради 

закључења уговора о јавној набавци.  

 

3.Опис предмета набавке 

Јавна набавка услуга израде Главног пројекта за трајну санацију бивше несанитарне депоније у 

општини Ариље и ближе је одређена Пројектним задатком који је саставни део конкурсне 

документације. 

 

4.Назив и ознака из општег речника набавке 

71320000 – услуге техничког пројектовања  
 

5.Критеријум за доделу уговора  

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“. 

Елементи критеријума:  

Цена.................................................................................................................................................100 пондера 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача чија је понуда раније заведена на писарници Наручиоца. 
 
6.Подаци о начину увида и преузимања конкурсне документације, као и месту и роковима за 
подношење понуда 

Начин увида у конкурсну документацију: Заинтересовани понуђачи могу, да изврше увид у 

конкурсну документацију у папирном облику, у просторијама Општинске управе општине Aриље, 

Ул. Светог Ахилија 53, канцеларија број 9, сваког радног дана у периоду од 8,00 до 15,00 часова. 
 
Начин преузимања конкурсне документације: Електронским путем, преузимањем са интернет 
странице Општине Ариље или са Портала Управе за јавне набавке или непосредно, код Наручиоца, 
Приликом непосредног преузимања конкурсне документације подноси се пуномоћје за преузимање 
конкурсне документације, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 
 

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у 

затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Ариље, Ул. 

Светог Ахилија 53, са обавезном назнаком на лицу коверте:  

Не отварати - понуда за учествовање у отвореном поступку јавне набавке мале  - Јавна набавка 

услуга израде пројеката за трајну санацију бивше несанитарне депоније у општини Ариље, 

поштом или лично на адресу Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број 

телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail. Предметна јавна набавка није 

обликована у више целина (Партија). Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 10 

(десет) дана и рачуна се од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и интернет старници Наручиоца. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на 

поменуту адресу најкасније 25.06.2019 године, до 10,00 часова. 

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након 

датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 
 
7.Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја 

Место  отварања  понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општинске управе 

општине Ариље, канцеларија бр.9 

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 25.06.2019 године у 10,15 часова. 

 

Време и начин подношења пуномоћја: Отварање понуда је јавно и могу му присуствовати сва 

заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење, које ће 

предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда, како би могли активно учествовати у 

поступку отварања понуда. 

 
8.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлука о додели уговора са образложењем, донеће се у року не дужем од 8 (осам) дана од дана јавног 

отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року 

од 3 (три) дана од дана њеног доношења.  

 

9.Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 

аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о 

пореским обавезама, заштити животне средине,заштити при запошљавању,условима рада и сл., 

а који су везани за извршење уговора о јавној набавци. 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
10.Контакт: 
Бјекић Рада, број телефона  064 84 97 307, e-mail адреса jnupravaarilje@gmail.com 
 

У Aриљу, дана 4.06.2019 године 
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