ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
НАРУЧИЛАЦ: Предшколска Установа „Наша радост“ Смедерево
ПОШТАНСКА АДРЕСА: Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево
БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 0264622158
ФАКС: 026646606
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: sjnpu@yahoo.com
ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета
ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак
ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Намирнице
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 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.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
НАБАВКА ЈЕ ОБЛИКОВАНА У 18 ПАРТИЈА.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала Управе за јавне
набавке: portal.ujn.gov.rs - преузимање је бесплатно.
- Конкурсна документација се може преузети и лично у просторијама наручиоца на адреси: „Наша
радост“ Смедерево, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево, сваког радног дана од 08:00 до 14:00
часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
Понуда се подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: "Понуда за јавну
набавку добара – намирнице, број 1.1.1/19 - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте понуђач је дужан
да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:
„Наша радост“ Смедерево, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево сваког радног дана
од 08:00 до 14:00 часова. Крајњи рок за достављање понуда је 09.04.2019. године до 08:00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 09.04.2018. године са почетком у 08:30 часова у просторијама
ПУ „Наша радост“ Смедерево, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево.
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, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
КОНТАКТ ОСОБА: Саша Ивковић, службеник за јавне набавке.

