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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Назив наручиоца: ..................................................................ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ БОР 

Адреса:....................................................................................................ул. МОШЕ ПИЈАДЕ бр. 66, 19210 БОР 

Интернет страница:......................................................................................................................www.bambibor.net 

ПИБ:............................................................................................................................................................100500360 

Матични број:...............................................................................................................................................07130333 

Број рачуна:........................................................................................................................................840-510667-48 

Шифра делатности:...............................................................................................................................................8510 

Регистарски број:......................................................................................................................................6113002976 

Е-маил адреса: ................................................................................................bambiborjavnenabavke@gmail.com 

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), припремљена је конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку - набавка  

намирница за припрему хране и прехрамбених производа за ПУ „Бамби“ Бор, редни број набавке 1.1.3/2020. 

 

Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца 

www.bambibor.net, дана 06.04.2020. године. 

 

 
 

 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.3/2020 су добра – набавка намирница за припрему хране и прехрамбених производа за ПУ „Бамби“ Бор по 

партијама. 

Назив и ознака из општег речника набавки је: 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи. 

 

 

Јавна набавка је обликована у 8 партија, и то:  

• ПАРТИЈА 1. - МЕСО – 15110000 - месо 

• ПАРТИЈА 2. - ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА – 15130000 – месни производи и РИБА – 15229000 – смрзнута риба, рибљи филети и остало 

рибље месо 

• ПАРТИЈА 3. - МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – 15500000 – млеко и млечни производи 

• ПАРТИЈА 4.- СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ –15300000 – воће, поврће и сродни производи 

• ПАРТИЈА 5. –ПРЕРАЂЕНО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ - 15330000 – прерађено воће и поврће     

• ПАРТИЈА 6. – ХЛЕБ - 15811100 - хлеб 

• ПАРТИЈА 7. – ЈАЈА - 03142500 - јаја 

• ПАРТИЈА 8. – ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ - 15850000 – тестенине; 15863000 – чајеви; 15613000 – производи од зрна житарица; 15612000 -  

брашно од житарица или поврћа и сродни производи; 15421000 – рафинисана уља; 15831000 – шећер; 15833100 – производи од шећера; 

5840000 – какао; чоколада и слаткиши; 15870000 – зачини и зачинска средства; 15890000 – разни прехрамбени и осушени производи. 

 
 ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75 и члана 76. Закона о јавним набавкама, 

а како је наведено у делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, 

конкурсне документације. 

Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом. 

 

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном докуметацијом и позивом. 

http://www.bambibor.net/
mailto:bambiborjavnenabavke@gmail.com
http://www.bambibor.net/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуда се сматра благовременом ако је пристигла и оверена заводним печатом наручиоца у року за подношење понуда, закључно са даном 

08.05.2020. године до 11:00 часова, по локалном времену. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла и није оверена заводним печатом наручиоца у року за подношење 

понуда, закључно са даном 08.05.2020. године до 11:00 часова по локалном времену. 

 Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: 
 

Предшколска установа „БАМБИ“, 

Моше Пијаде 66 , 19210 Бор 

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће понуђачу неблаговремено поднету понуду, 

неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.  

 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 08.05.2020. године у 12:00 часова. 

Јавном отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно могу 
учествовати само овлашћени представници понуђача са уредним пуномоћјем које предаје приликом доласка. Пуномоћје се сматра уредним 

ако је потписано од стране одговорног лица и оверено печатом понуђача. 

 

 

ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

У складу са чланом 108. Закона, одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 15 дана од дана јавног отварања понуда и 

образложену одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења. 

 

➢ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Виолета Јаблановић, службеник за ЈН,  е-mail: bambiborjavnenabavke@gmail.com 

http://www.bambibor.net/
mailto:bambiborjavnenabavke@gmail.com

