
 

1 

 

 
П О З И В  

за доставу понудe 

 

Назив понуђача: ___________________________ 

Адреса: _____________________________________ 

ПИБ: _________________, Мат.бр.: ___________________ 

Контакт: ___________________________, е-маил: ________________________ 

 

Понуда број __________ Датум ______________ 

 
 

Р.бр. Назив 
Јединица 

мере 

Коли-

чина 

Јединична 

цена без 

пдв-а 

укупна цена без 

пдв-а 

1 Млеко кравље 2,8% мм литар 615     

2 Јогурт чаша 0,2 л 2,8% мм чаша 4615     

3 Јогурт чаша 180 ml 1% мм чаша 540     

4 

Кисела павлака, пак. чаша 200 

ml 20% мм (беле боје, 

карактеристичан мирис и благо 

кисели укус, чврста, хомогена и 

уједначене густе конзистенције) 

чаша 360 

    

5 

Сир млади крављи (слани, 

кришке, до 25% мм, добијен из 

млека, равномерно беле боје, да 

не отпуста сурутку приликом 

сервирања, без грудвица, 

карактеристичан кисело млечни 

укус и мирис, пријатна количина 

соли) 

кг 205 

    

6 

Фета сир, пак. кантица 1/1кг 

(меки, бели, пуномасни, од 

првокласног крављег млека) 

кг 70 

    

7 

Сир млади крављи (неслани, 

кришке, до 25% мм,  добијен из 

млека, равномерно беле боје, да 

не отпуста сурутку приликом 

сервирања, без грудвица, 

карактеристичан кисело млечни 

укус и мирис) 

кг 72 

    

8 
Сир топљени зденка, пак. кутија 

8/1  
колут 87 

    

9 Качкаваљ тврди, пак 0,5кг кг 15     

10 Маслац искључиво пак. 10гр  кг 36     

11 Кисело млеко, чаша, 2,8 % мм ком 1675     

12 Крем сир, пак. од 100гр  ком 285     
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13 

Воћни јогурт, пак. чаша 150 мл 

са укусом малине, брескве и 

кајсије  

ком 59 

    

14 Чоколадно млеко, пак. 200 мл ком 500     

15 Слатка павлака, пак. 1л литар 2     

16 

Милерам до 22% мм, пак. чаша 

од 400 гр (хомоген, густ, 

кремасте структуре) 

ком 115 

    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А   

 ПДВ  

 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ  
 

 

 

Рок за подношење понуде 31.08.2022.  до 9 часова 

Начин подношења понуде javnenabavke@gakfront.org 

Критеријум за оцену понуде Најнижа понуђена цена 

Начин плаћања Одложено, 60 дана 

Начин испоруке / извршења Након пријема уговора, по позиву до 24 часа 

Важност понуде 30 дана 
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