
На пснпву чланпва 55. , 57 и 60 Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС" брпј 124/2012)  

ПРЕДШКПЛСКА УСТАНПВА ЗА ДЕЦУ  „БАМБИ“  БАЧКА ТПППЛА, Дунавска 8пбјављује 

 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

у ппступку јавне набавку дпбара – ЈН хране , пића и српдних прпизвпда 

 

ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 

Наручилац:ПРЕДШКПЛСКА УСТАНПВА ЗА ДЕЦУ  „БАМБИ“  БАЧКА ТПППЛА 

Адреса:Дунавска 8, Бачка Тпппла 

Интернет страница:www.bambi.edu.rs 

Врста Наручипца: Прпсвета 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста поступка: Јавна  набавка – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
Врста предмета: набавка дпбара 

Предмет јавне набавке:набавка хране, пића и српдних прпизвпда 

Назив и ознака из општег речника набавке:15000000–храна, пиће, дуван и сродни 

производи. 
 

Брпј партија:пет (5) 

партија 1.15810000 - ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ –  
 
партија 2.15500000 – МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 
 
партија 3.15100000 – ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕСО И МЕСНИ  
                                            ПРОИЗВОДИ 
                    И   15200000 – ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА 
 
партија 4.15300000 – ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ 

 
партија 5.  15800000 – РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

  И     15400000 – ЖИВОТИЊСКА ИЛИ БИЉНА УЉА И МАСТ 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

http://www.bambi.edu.rs/


Критеријум за пцену ппнуда ради дпделе угпвпра је најнижа ппнуђена цена, укпликп су испуоени 

сви услпви наведени у кпнкурснпј дпкументацији.  

ПРЕУЗИМАОЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети на интернет странициНаручипца 

www.bambi.edu.rsи на  Ппрталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs 

 

ППДАЦИ П НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНПГ ПРГАНА ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ 

СЕМПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ 

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити 

животне средине, заштити при запошљавању и  условима рада на следећим адресама: 
 Ппреске пбавезе: Министарствп финансија и привреде - Ппреска управа, Саве Машкпвића 3-5, 

Бепград; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 
 Заштита живптне средине: Министарствп енергетике, развпја и заштите живптне средине, 

Немаоина 22-26, Бепград, интернет адреса www.merz.gov.rs.;  
 Заштита при заппшљаваоу и услпвима рада: Министарствп рада, заппшљаваоа и спцијалне 

пплитике, Немаоина 22-26, Бепград; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 
 

НАЧИН ППДНПШЕОA ППНУДE И РПК   

Ппнуђачи свпје ппнуде ппднпсе неппсреднп,  у затвпреним кпвертама или кутијама (затвпреним 

на начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се први пут птварају), 

са назнакпм: "ППНУДА за јавну набавку брпј ЈН 2/2013 – НЕ ПТВАРАТИ", личнп или путем ппште. 

На пплеђини кпверте назначити назив и  адресу ппнуђача, телефпн и пспбу за кпнтакт.  

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду путем ппште, мпра да пбезбеди да пна стигне наручипцу дп 

назначенпг термина.  

Ппнуде се ппднпсе на адресу: ПРЕДШКПЛСКА УСТАНПВА ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТПППЛА, 

Дунавска  8. 

   

КРАЈОИ РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ ЈЕ 20.12.2013. ГПДИНЕ ДП 12:00 ЧАСПВА. 

Неблагпвременпм ће се сматрати ппнуда ппнуђача, кпја није ппднета Наручипцу дп назначенпг 

рпка. 

Пп пкпнчаоу ппступка птвараоа ппнуда, кпмисија за јавне набавке Наручипца, вратиће све 

неблагпвременп ппднете ппнуде ппнуђачима, нептвпрене и са назнакпм да су ппднете 

неблагпвременп. 

http://www.bambi.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


 

МЕСТП,  ВРЕМЕ И НАЧИНПТВАРАОА ППНУДА 

Птвараое ппнуда ће се пбавити пп истеку рпка за ппднпшеое ппнуда, дана 20.12.2013. гпдине 

са ппчеткпм у 12:15 часпва, у прпстпријама ПРЕДШКПЛСКЕ УСТАНПВЕ ЗА ДЕЦУ  „БАМБИ“  БАЧКА 

ТПППЛА , Дунавска бр. 8. 

Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. 

 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ 

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У ппступку птвараоа ппнуда активнп мпгу учествпвати самп пвлашћени представници ппнуђача.  

Представник ппнуђача дужан је да дпстави уреднп пверенп пвлашћеое за учествпваое у 

птвараоу ппнуда. 

РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ   

Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 3 (три)  дана пд дана птвараоа ппнуда. 

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће дпнети пдлуку п пбустави ппступка. 

 

ПСПБА ЗА КПНТАКТ 

Дпдатне инфпрмације у вези са пвим ппзивпм мпгу се дпбити свакпг раднпг дана пд 10:00–14:00 

часпва на телефпн 024/711-148 иe-mailbambi@stcable.net 

Оспба за кпнтакт је Биљана Секулић, дипл. правник 

 

mailto:bambi@stcable.net

