
 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
(Друштвене и друге посебне услуге(чл. 75. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 91/19)) 

 

 

 

Назив наручиоца: Град Кикинда 

Адреса: Кикинда,Трг српских добровољаца бр.12 

Електронска пошта: javne,nabavke@kikinda.org.rs 

Интернет страница: www.kikinda.org.rs 

 
Опис предмета набавке: Услуге кетеринга(Партије) 

1. Услуге кетринга са интернационалном кухињом(Партија 1) , 

2. Услуге кетеринга са мешовитом кухињом(Партија 2) 

3. Услуге кетеринга са традиционалном домаћом кухињом(Партија 3) 

4. Услуге кетеринга са медитеранском кухињом(Партија 4) 

5. Услуге кетеринга- културне манифестације(партија 5) 

6. Услуге кетеринга божићни коктел(партија 6) 

Период вршења услуге : до 31.12.2021.године 

 

Спецификација услуга : 
1. Услуге кетринга са интернационалном кухињом(Партија 1) , 

2. Услуге кетеринга са мешовитом кухињом(Партија 2) 

3. Услуге кетеринга са традиционалном домаћом кухињом(Партија 3) 

4. Услуге кетеринга са медитеранском кухињом(Партија 4) 

5. Услуге кетеринга- културне манифестације(партија 5) 

6. Услуге кетеринга- божићни коктел(партија 6) 

 

НСТЈ ознака за место пружања услуга: RS124 Севернобанатски регион 

CPV: 55521200-0 Услуге достављања оброка  

CPV: 55520000-  Услуге достављања припремљених оброка 

Рок за подношење понуда: 11.05.2021. године 

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда  

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Број: V-404-129/2021  

Дана: 30.04.2021. године  

К и к и н д а 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,  

http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Javne_nabavke/Javni-poziv-Drustvene-i-druge-posebne-usluge-2021.pdf#page=1
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Javne_nabavke/Javni-poziv-Drustvene-i-druge-posebne-usluge-2021.pdf#page=1
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Javne_nabavke/Javni-poziv-Drustvene-i-druge-posebne-usluge-2021.pdf#page=2
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Javne_nabavke/Javni-poziv-Drustvene-i-druge-posebne-usluge-2021.pdf#page=2
mailto:sekretarijat@heritage.gov.rs
http://www.kikinda.org.rs/


 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

подаци о подизвођачу: 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

подаци о учесницима зај.понуде: 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 



 

 

 

   Понуду доставити електронским путем на адресу 

 javne.nabavke@kikinda.org.rs или 

   Поштом  у затвореној коверти  , са назнаком: 

Понуда за набавку услуга : Услуге кетеринга(назначити Партију) 

Града Кикинде - НЕ ОТВАРАТИ ,на  адресу Трг српских добровољаца 12, 23300 

Кикинда. 

На  полеђини навести  назив и адресу понуђача. 

● Лично у затвореној коверти са назнаком броја набавке на адресу Трг српских 

добровољаца 12, 23300 Кикинда. 

 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs

