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Назив и адреса наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац 

Врста наручиоца: Предшколско образовање 

Интернет страница наручиоца: http://www.pucarolija.com/ 

Број: 300/40-2015 

 

Датум: 21.04.2015. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: Добра. 

Опис предмета набавке: Материјал за образовање, дидактички, играчке, канцеларијски, 

по партијама 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

30192000-Канцеларијски материјал 

30199000-Канцеларијски материјал од хартије и други артикли 

37513000-Лутке за луткарско позориште 

37520000-Играчке 

30194000-Прибор за цртање 

 

Процењена вредност јавне набавке укупно за све партије је 1.566.666,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 1-Канцеларијски материјал је 150.000,00 динара (без ПДВ-

а). 

Процењена вредност за партију 2-Играчке за децу је 583.333,00 динара (без ПДВ-а). 

Процењена вредност за партију 3-Дидактички материјал је 833.333,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 1-Канцеларијски материјал је 149.959,07 

динара без ПДВ-а односно 179.950,89 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 2-Играчке за децу је 580.329,00 динара без 

ПДВ-а односно 696.394,80 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 3-Дидактички материјал је 802.889,50 динара 

без ПДВ-а односно 920.711,83 динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1-Канцеларијски материјал је 

149.959,07 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1-Канцеларијски материјал је 

149.959,07 динара. 
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Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2- Играчке за децу је 580.329,00 

динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2- Играчке за децу је 580.329,00 

динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3-Дидактички материјал је 

802.889,50 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3-Дидактички материјал је 

802.889,50 динара. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.04.2015. године 

Датум закључења уговора: 03.04.2015. године 

Основни подаци о добављачу за партију 1-Канцеларијски материјал и партију 3- 

Дидактички материјал: 

FIJOMI d.o.o. BEOGRAD,  

Ћирила и Методија 2а, 11000 Београд,  

ПИБ: 100265279,  

МБ: 07506244 
 

Основни подаци о добављачу за партију 2- Играчке за децу: 

PERTINI TOYS D.O.O;  

Синђелићева 4, 11000 Београд,  

ПИБ: 104069129,  

МБ: 20086939 
 

Период важења уговора: Годину дана од дана закључења односно до испуњења уговорних 

обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: - 

Лице за контакт: Радмила Цветићанин, e-mail: racunovodstvo@pucarolija.com 

 

 
 
 


