
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
О П Ш Т И Н А  А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц

Број 404-475
Датум 08.07.2020.

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник Републике Србије“ број
124/12, бр.14/15 и бр.68/15) Општинска управе општине Аранђеловац – Одељење за инвестиције и
јавне набавке, Кнеза Михаила бр.108, Аранђеловац

објављује

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
зимског одржавања локалних путева, ЈН 25/20

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 постпука јавне набавке: отворени поступак
4. Природа и обим и основна обележја посла и место извршења: уклањање снега са коловоза и
посипање мешавином соли и зрна на свим путевима првог, другог и трећег приоритета у општини
Аранђеловац
5. Ознака из општег речника набавке: 50000000-5 – Услуге одржавања и поправки, 90620000-9 -
Услуге чишћења снегa, 90630000–2 - Услуге уклањања леда
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 са
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 25/20 (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 20.08.2020. године до 12
часова.
10. Јавно отварање понуда ће се обавити 20.08.2020. године у 13 часова. Отварање понуда ће се
извршити у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац, у 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. 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. Лице за контакт: Илија Грубишић, nabavke@arandjelovac.rs. Контакт, пријем поднесака и
мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од 07.30 до 15.30 часова.
Сви мејлови који буду приспели на e-mail адресу наручиоца, након наведеног радног времена,
сматраће се да су стигли првог, наредног радног дана. Контакт се не може остварити данима који су
Законом о државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани.


