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

Врста наручиоца: Предшколско образовање 

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

Број: 1363/64-2015 

 

Датум: 15.12.2015. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: Добра. 

Опис предмета набавке: Административна опрема, по партијама 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

32324000 – Телевизори  

39713100 – Машине за прање судова 

39713200 – Машине за прање веша и машине за сушење веша 

42959000 – Машине за прање судова, изузев за домаћинство 

Процењена вредност јавне набавке укупно за све партије је 2.375.000,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 1 - Телевизори је 1.230.000,00 динара (без ПДВ-а). 

Процењена вредност за партију 2 – Машине за прање судова и машине за прање веша је 

375.000,00 динара (без ПДВ-а). 

Процењена вредност за партију 3 – Професионална машина за прање судова је 416.000,00 

динара (без ПДВ-а). 

 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 1 -Телевизори је 992.236,52 динара без ПДВ-а 

односно 1.190.684,00 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 2 - Машине за прање судова и машине за прање 

веша је 297.500,00 динара без ПДВ-а односно 357.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 3 - Професионална машина за прање судова је 

386.167,00 динара без ПДВ-а односно 463.400,40 динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 7. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1 - Телевизори је 1.221.000,00 

динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1 - Телевизори је 992.236,52  

динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 - Машине за прање судова и 

машине за прање веша је 326.550,00 динара. 
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Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 - Машине за прање судова и 

машине за прање веша је 297.500,00 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3 - Професионална машина за 

прање судова је 386.167,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3 - Професионална машина за 

прање судова је 386.167,00 динара. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.11.2015. године 

Датум закључења уговора: - Партија 1 – Телевизори: 07.12.2015. године; 

                                                -Партија 2 - Машине за прање судова и машине за прање веша: 08.12.2015. године; 

                                                           -Партија 3 - Професионална машина за прање судова: 01.12.2015. године. 

Основни подаци о добављачу за партију 1 - Телевизори: 

USPON DOO,  

Градско шеталиште 57, 32000 Чачак,  

ПИБ: 101289775,  

МБ: 06084613 
 

Основни подаци о добављачу за партију 2 - Машине за прање судова и машине за прање веша : 

ALTI DOO;  

Булевар ослободилаца 78г, 32000 Чачак,  

ПИБ: 100893688,  

МБ: 07980485 

 

Основни подаци о добављачу за партију 3 - Професионална машина за прање судова : 

AGS UGOSTITELJSKA OPREMA DOO;  

Сурчински пут 16v, 11070 Нови Београд,  

ПИБ: 106614187,  

МБ: 20645067 
 
 

Период важења уговора:  до испуњења уговорних обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: - 

Лице за контакт: Миљана Ђура, e-mail: sekretar@pucarolija.com 
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