
П.У.“БАМБИ“ КУЛА 

Ј.КРАМЕРА 19 КУЛА 

025/722-139 

ПИБ: 100261597 

Број: I-6/19 

17.07.2019. 

 

На основу  Одлуке о покретању поступка за Јавну набавку велике вредности број: I- 2/19, 

наручилац упућује: 

 

П О З И В 

За подношење понуда за јавну набавку – отворени поступак бр. ЈНОП 1/19 

 

1. НАРУЧИЛАЦ:  П.У „БАМБИ“ КУЛА,  Јосипа Крамера 19 Кула. 

2. ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: www.pubambi-kula.com 

3. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак 

4. ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра 

5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка добара- намирница и прехрамбених 

производа у П.У.“БАМБИ“ Кула.  

6. Средства за набавку обезбеђена из буџета на конту 426823, шифра из ОРН- 

15000000- Храна. 

7. БРОЈ ПАРТИЈА: Јавна набавка је обликована у 14 четрнаест партија. 

 
 

1. 
 

СВЕЖЕ СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ МЕСО 

 

2. 

 

СВЕЖЕ ПИЛЕЋЕ МЕСО 

 

3. 

 

РИБА-ЗАМРЗНУТА 

 
4. 

 
МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

 

5. 

 

МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 

6. 

 

ЈАЈА 

 

7. 

 

ХЛЕБ, ПЕЦИВО И ОСТАЛЕ ПРЕРАЂЕВ. ОД ПШЕНИЦЕ 

 

8. 

 

ТЕСТЕНИНЕ  

 

9. 

 

СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ  

 

10. 

 

ЗАМРЗНУТИ ПРОГРАМ  

 

11. 

 

КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

 

12. 

 

ЈЕСТИВО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ И МАРГАРИН 

 

13. 

 

ШЕЋЕР 

 

14. 

 

ЗАЧИНИ И ОСТАЛО 



         Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне 

и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе 

одређени конкурсном документацијом. 

         Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у   

складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

          Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.    

          Критеријум за доделу уговора je:   најнижа понуђена цена,  

          Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може 

преузети електронским путем са Портала јавних набавки и са интернет странице 

Наручиоца www.pubambi-kula.com 

          Понуде доставити на адресу: Предшколска установа „Бамби“ Кула, Јосипа Крамера 

бр.19, у времену од 7,00 до 14,00 часова или поштом на назначену адресу у затвореној 

коверти,  са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени производи, партија 

_____, ЈН бр. ЈНOП 1/19. – НЕ ОТВАРАТИ“.       

Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране наручиоца до 

16.08.2019.год., до 11,00 часова. 

Јавно отварање понуда ће се одржати истог дана (16.08.2019.) у 11,30 часова, у 

просторијама наручиоца, Кула, Јосипа Крамера 19. 

            Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужни су да Комисији 

за јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.  

Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте 

и ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има  

право само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку  

(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго)  

           Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

           Контакт особа у вези поступка ЈНОП 1/19: Јововић Милан, Њарaди Марија, Синиша 

Јовановић, Бојовић Љиљана, 025/722-139 емаил адреса: pubambi@gmail.com, 

pubambi1@gmail.com, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова. 

 

http://www.pubambi-kula.com/
mailto:pubambi@gmail.com
mailto:pubambi1@gmail.com

