РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Број
Датум

404-497/20-08
22.07.2020.

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник Републике Србије“ број
124/12, бр.14/15 и бр.68/15) по коме је покренут поступак јавне набавке, Општинска управа
општине Аранђеловац – Одељење за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила бр.108,
Аранђеловац, објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗГРАДЊЕ
ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖИВОТИЊЕ, ЈН 27/20
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа општине Аранђеловац, Венац
слободе бр.10, 34300 Аранђеловац, www.arandjelovac.rs;
2. Врста наручиоца: локална самоуправа;
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак;
4. Природа и обим радова: грађевински радови у обиму према спецификацији радова датој у
конкурсној документацији.
5. Основна обележја радова: изградња објеката, спољашње уређење, потпорни зидови,
електроинсталациони радови, водовод и канализација, грејање.
7. Место извођења радова : Општина Аранђеловац, KП br. 141/6 K.O. Буковик.
5. Ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови, 45211100 – Радови на
изградњи зграда, 45223600 - Радови на изградњи штенара
6. Предметна јавна набaвка није обликовна кроз партије.
7. Уговор ће се доделити применом критеријума најниже понуђене цене.
8. Конкурсна докуметација се може преузети са Портала јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs и
сајта наручиоца .
9. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти непосредно или путем поште на адресу:
Општинска управа општине Аранђеловац, Одељење за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила
108, 34300 Аранђеловац, са назнаком: „Понуда за ЈН 27/20 (НЕ ОТВАРАТИ).“ На полеђини коверте
понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди. Крајњи рок за достављање понуда је 24.08.2020. године до 12
часова.
10. Јавно отварање понуда ће се обавити 24.08.2020. године у 13 часова у просторијама Општинске
управе општине Аранђеловац, Одељењу за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила 108,
Аранђеловац, уз присуство овлашћених представника понуђача.
11. Представник понуђача пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе комисији за
јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено
код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. У случају да отварању понуда
присуствује законски заступник понуђача неопходно је да се исти легитимише као такав путем
извода из Агенције за привредне регистре, ОП-обрасца и сл.
12. Рок за доношење одлуке је 25 дана од дана јавног отварања понуда, и биће објављена на
Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
13. Контакт: Одељење за инвестиције и јавне набавке, n.krstic@arandjelovac.rs.
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