
 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 14023 

Датум: 30.11.2016. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр. 124/125, 14/2015 и 68/2015), објављује се  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ДОБАРА 

Намирнице за исхрану деце у 2017. години 

Набавка је обликована у пет партија 

 

Наручилац: Предшколска установа „Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд. 

www.cikajovazmaj.rs 

 

Врста наручиоца: Корисник буџета 

 

Врста поступка: Отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке: Набавка намирница обликована у шест партија, бр. 04/15-Д-1 

Партија 1 – Хлеб, коре за питу и квасац 

Партија 2 – Јаја „А“ класе 

Партија 3 – Јужно воће 

Партија 4 – Свеже воће 

Партија 5 – Свеже поврће 

 

ОРН: 

1. партија – хлеб, коре за питу и квасац  

назив и ознака из општег речника набавке: 1581110-7 – хлеб, 15851000-8 – производи од 

брашна, 15898000-9 – квасац  

2. партија – Јаја “а“ класе 

назив и ознака из општег речника набавке:03142500-3 – јаја  

3. партија – јужно воће 

назив и ознака из општег речника набавке:03222220-1 – поморанџе, 03222240-7 – 

мандарине, 03222210-8 – лимун, 03222111-4 – банане  

4. партија – свеже воће 

назив и ознака из општег речника набавке:  03222321-9 – јабуке, 03222322-6 – крушке, 

03222313-0 – јагоде, 03222332-9 – брескве, 03222334-3 – шљиве, 03222340-8 – грожђе, 

03222333-6 – трешње и вишње, 03222331-2 – кајсије, 15332180-9 – диње и лубенице 

5. партија - свеже поврће 
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назив и ознака из општег речника набавке:03212100-1 – кромпир, 03221112-4 – шаргарепа, 

03221430-9 – броколи, 03221410-3 – купус, 03221400-0 – купусњаче, 03221110-0 – 

коренасто поврће, 03121100-6 – живе биљке, луковице, гомољи, корење, резнице и 

калемови, 03221113-1 – црни лук, 03221240-0 – парадајз, 03221270-9 – краставац, 

03221230-7 – паприка, 03221300-9 – лиснато поврће, 03221340-1 спанаћ, 03221250-3 – 

тиквице, 03221200-8 – поврће са плодовима, 03221310-2 – зелена салата, 03221420-6 – 

карфиол. 

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

 

 Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на 

адреси: Саве Шумановића 1, Београд, сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова 

 На интернет страници наручиоца www.cikajovazmaj.rs 

 Портал ЈН  

 

Право подношења понуда имају сви понуђачи који испуњавају обасвезне услове за учешће 

у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама а 

испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о  

јавним набавкама. 

 

Наручилац неће разматрати понуде са варијантама. 

 

Начин подношења понуде и рок подношења понуде: Понуђач понуду подноси у 

затвореној коверти- омоту оверену печатом са назнаком:“Понуда за јавну набавку 

отворени поступак – добра – Намирнице за исхрану деце у 2017. години, ЈН бр. 03/16-Д-1 

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: Саве Шумановића 1, Београд, 

сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова. Понуђачи су у обавези да своје понуде 

доставе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања позива на порталу Управе за 

јавне набавке, тј. 15.12. 2016.године и то најкасније до 09,00 часова.  

 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду путем поште,без обзира да је послао понуду  

обичном ,препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница 

када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека 

рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена),те није 

релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

 

Место, време и начин отварања понуде: 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 15.12.2016.године, са почетком у 10:30 часова у 

просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије бр. 1, 

11000 Београд, сала на 7. спрату. Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и 

државних празника, рок за подношење и отварање понуда помера се за први наредни 

радни дан. 

Наручилац неће разматрати неблаговремено достављене, неодговарајуће и неприхватљиве  

понуде. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања  
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понуда:  

Представник понуђача, пре почетка 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 одговорног лица понуђача. 

 

Критеријум за доделу уговора:Најнижа понуђена цена 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор 

ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим 

роком важења понуде односно истим периодом у коме су цене фиксне, уговор ће бити 

додељен понуђачу путем жреба. Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи 

који су поднели прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком 

важења понуде односно истим периодом у коме су цене фиксне, а које ће наручилац 

обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. 

Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда и 

биће достављена понуђачима у року од 3 дана. 

Контакт особа:  

Марко Радаковић, е-меил: marko@cikajovazmaj.rs  

 


