
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

 „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА 

Инђија, Душана Јерковића 17а 

Број: 404-307-5/2018-05  

Датум: 06.09.2018.  године  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 13/2018 
набавка добара - храна,намирнице и вода 

 
1. Општи подаци о јавној набавци 
Назив Наручиоца: Предшколска установа „Бошко Буха“ 
Адреса Наручиоца: ул. Душана Јерковића бр.17а, Инђија 
Интернет страница Наручиоца: http://www.vrtic-indjija.rs/ 
 
2. Подаци о предмету набавке 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
Предмет јавне набавке: добра 
Опис предмета набавке: прехрамбени производи 
Назив из општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи 
Ознака из општег речника набавке: 15000000 
Процењена вредност јавне набавке износи укупно 21.000.000,00 динара без пдв-а и то:  
 
Партија 1.- Хлеб и пециво,  
Процењена вредност на годишњем нивоу је 3.000.000,00 динара без пдв-а;  
Партија 2.- Млеко и млечни производи,  
Процењена вредност на годишњем нивоу је 3.900.000,00 динара без пдв-а;  
Партија 3.- Месо и месне прерађевине,  
Процењена вредност на годишњем нивоу је 4.600.000,00 динара без пдв-а;  
Партија 4.- Риба,   
Процењена вредност на годишњем нивоу је 1.300.000,00 динара без пдв-а; 
Партија 5.- Воће и поврће,  
Процењена вредност на годишњем нивоу је 3.300.000,00 динара без пдв-а;  
Партија 6.- Смрзнуто и конзервисано воће и поврће,   
Процењена вредност на годишњем нивоу је 850.000,00 динара без пдв-а;  
Партија 7.- Остали прехрамбени производи,  
Процењена вредност на годишњем нивоу је 3.600.000,00 динара без пдв-а;  
Партија 8.- Природна вода за водомате,  
Процењена вредност на годишњем нивоу је 450.000,00 динара без пдв-а;  
 
3. Набавка је обликована у више партија од 1 до 8 и то: 
 
Партија 1.-Хлеб и пециво 
Назив и ознака из општег речника набавке: Хлеб - 15811100 и Пекарски производи – 
15612500;  
Партија 2.- Млеко и млечни производи  
Назив и ознака из општег речника набавке: Млеко – 15511000, млечни производи – 
15500000;  
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Партија 3.- Месо и месне прерађевине 
Назив и ознака из општег речника набавке: Месо – 1511000, месне прерађевине – 
15131700;  
Партија 4. Риба 
Назив и ознака из општег речника набавке: Рибе – 03311000;  
Партија 5. Воће и поврће 
Назив и ознака из општег речника набавке: Воће и коштуњаво воће – 03222000, Поврће 
– 03221000; 
Партија 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће 
Назив и ознака из општег речника набавке: Производи у конзерви – 15897200, дубоко 
смрзнути производи – 15896000;  
Партија 7. Остали прехрамбени производи 
Назив и ознака из општег речника набавке: Разни прехрамбени производи – 15800000; 
Партија 8. Природна вода за водомате 
Назив и ознака из општег речника набавке: Минерална вода – 15981000.   
 
Понуђач је обавезан да попуни све позиције по једној партији. 
Понуђач може поднети понуду за сваку партију посебно или за више партија 
истовремено. Понуђач подноси понуду за минимум једну целокупну партију и то за 
оквирне количине дате у конкурсној документацији. 
Техничке спецификације и количина предмета јавне набавке дефинисане су 
конкурсном документацијом .  
Количине и врсте добара које ће се сукцесивно испоручивати у периоду од 12 месеци,  
одређиваће Наручилац у складу са својим потребама. 
 
4. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне 
субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 
лица са инвалидитетом.  
 
5. Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном 
документацијом за јавну набавку добара . 
 
6. Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
7. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке: 
- за партије 1,2,3,4,7, и 8 донеће се на основу члана 84. Закона о јавним набавкама уз 
примену критеријума  „економски најповољнија понуда“ сходно члану 85. Закона о 
јавним набавкама узимајући у обзир следеће елементе критеријума:  
- понуђена цена – до 80 пондера,  
- период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора – до 20 
пондера;  
- за партије 5 и 6 донеће се на основу члана 84. Закона о јавним набавкама уз примену 
критеријума „економски најповољнија понуда“ сходно члану 85. Закона о јавним 
набавкама узимајући у обзир следеће елементе критеријума:  
- понуђени проценат умањења – до 95 пондера, 
- рок испоруке – до 5 пондера. 
 
8. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове 
предвиђене чланом 75. и 76. ЗЈН, с тим што уз понуду достављају и доказе о 



испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном 
документацијом.  
 
9. Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе се 
непосредно или путем поште најкасније до 10:00 часова  08.10.2018. године на 
адресу:  Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића бр.17а, 
у затвореној запечаћеној коверти, са назнаком: „Понуда за јавну набавку ЈН бр. 
13/2018, партија бр. ______________ - НЕ ОТВАРАТИ” 
 
На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести називи и адресу понуђача, особу за 
контакт и број телефона лица за контакт као и то да ли наступа самостално или понуду 
подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе – 
представник групе понуђача. 
 
10. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
08.10.2018. године, у 10:30 часова, на адреси Наручиоца, ул. Душана Јерковића бр.17а, 
Инђија. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. У поступку отварања понуда 
могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до кога се понуде могу подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
11. Одлука о додели уговора биће поднета у року од 25 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
 
12. Контакт особа: Ковачевић Весна, секретар, e-mail: vesna.kovacevic@indjija.net, факс: 
022/560-614, радним данима у периоду од 07,00 – 13,00  часова.  
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