ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Назив наручиоца:

Предшколска установа "Наша радост" Смедерево

Адреса наручиоца:

ул. Војводе Мишића бр. 4
11300 Смедерево

Интернет страница наручиоца:

www.nasaradost.org.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Намирнице. Набавка је подељена у 13 партија:
1. Месо свеже свињско и јунеће
2. Прерађевине од меса
3. Смрзнути производи од рибе
4. Свеже пилеће месо
5. Млеко и јогурт
6. Млечни производи
7. Јаја
8. Свеже воће и поврће
9. Тропско воће
10. Смрзнуто воће и поврће
11. Хлеб
12. Коре за питу
13. Роба широке потрошње
ОРН (Ознака из општег речника набавки):
15100000 – Производи животињског порекла, месо и месни производи, 15110000 – Месо, 15111000 – Говеђе месо, 15112130 – Пилеће месо, 15130000 – Месни производи, 15131000 – Конзервисано месо и месне
прерађевине, 15131500 – Производи од живинског меса, 15131700 – Месне прерађевине, 15220000 – Смрзнута риба, рибљи филети и остало месо, 15500000 – Млечни производи, 15550000 – Разни млечни производи,
15510000 – Млеко и павлака, 15511000 – Млеко, 15511100 – Пастеризовано млеко, 15551000 – Јогурт и други ферментисани млечни производи, 03142500 – Јаја, 03200000 – Житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво
воће, 03220000 – Поврће, воће и коштуњаво воће, 03222110 – Тропско воће, 15300000 – Воће, поврће и сродни производи, 15331100 – Свеже и смрзнуто поврће, 15331170 – Смрзнуто поврће, 15332200 – Џемови и
мармеладе; воћни желе; пире и каша од воћа језграстог воћа, 15320000 – Сокови од воћа и поврћа, 15332290 – Џемови, 15811100 – Хлеб, 15612100 – Пшенично брашно, 15612110 – Интегрално брашно, 15612150 –
Брашно за пецива, 15612120 – Хлебно брашно, 15872200 – Зачини, 1511210 – Уље за пржење, 15431000 – Маргарин и слични производи, 15863000 – Чај, 15331400 – Конзервисано поврће и/или поврће у конзерви,
15831600 – Мед, 15842200 – Чоколадни производи, 15898000 – Квасац, 15981100 – Негазирана минерална вода, 15981200 – Газирана минерална вода.

Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
СЗМТР„Лола“ ул. Ћир Антина бр. 6
11300 Смедерево
Матични број подносиоца захтева за заштиту права: 52428823
Фаза поступка јавне набавке у којој је
поднет захтев за заштиту права:

После доношења одлуке

Лице за контакт:

Саша Ивковић, службеник за јавне набавке

Остале информације:
Захтев је поднет за партију 1 - месо свеже свињско и јунеће

