
НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа Ариље                                                                             
                                                                               
Број одлуке: 404-85 /19                              
Датум: 30.10.2019 године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 
14/2015 и 68/15), начелник Општинске  управе Ариље доноси 

ОДЛУКУ                                                                                                                                               
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Општинска управа Ариље у отвореном поступку набавке радова - реконструкција путa 
Амбуланта-туристички локалитет „Водена пећина“ на територији општине Ариље 
уговор додељује: 

Понуђачу  „ПУТЕВИ“ д.о.о Ивањица- понуда број  727 од 23.10,2019 године   

Образложење 

Наручилац је дана 10.09.2019 године донео Одлуку о покретању отвореног поступка 
јавне набавке, бр. 404-85/19,  за јавну набавку  радова- реконструкција путa Амбуланта-
туристички локалитет „Водена пећина“ на територији општине Ариље а дана 30.09.2019 
године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет 
страници, у кладу  са чланом 57. ЗЈН. 

1. Јавна набавка није   обликована по партијама: 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна   понуда. 

 Комисија јавних набавки  је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 
понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-85/19 од 30.10.2019 године,  Комисија за  
јавне набавке код наручиоца констатовала је следеће: 

1. Подаци о јавној набавци 

Предмет јавне набавке је јавну набавку  радова - реконструкција путa Амбуланта-

туристички локалитет „Водена пећина“ на територији општине Ариље Назив и ознака из 
општег речника набавки – 45233140  

Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 6.295.436,00 : 

2. Подаци о понуђачима 

У поступку је учествовао 1 /један/ понуђач: 

број под 

којим је  

понуда 

заведена 

назив или шифра  понуђача датум пријема час 

04-1409 Путеви доо Ивањица 30.10.2019 07:02 



3. Подаци о одбијеним понудама 

Укупан број поднетих понуда износи 1. 

 Одбијених понуда није било 

4. Ранг листа понуђача 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена 
цена.Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин: 

број под 

којим је  

понуда 

заведена 

назив или 

шифра  

понуђача 

цена без ПДВ-а елементи 

критеријума 

727 од 

23.10.2019 

„Путеви“доо 

Ивањица 

6.290.282,00 динара Најнижа 

цена 

5. Најповољнија понуда 

На основу стручне оцене понуда,  Комисија за јавне набавке  је констатовала да је 
најповољнија понуда : 

3.Понуђача „Путеви“ доо Ивањица, понуда број 727 од 23.10.2019 године  и 
предложила наручиоцу његов избор. 

Наручилац је прихватио предлог  Комисије и донео Одлуку о додели уговора као у 
диспозитиву. 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а копију 
истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 10 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

                НАЧЕЛНИК 

          Горица Петровић 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


