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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: 312/21-2016 
Датум: 04.05.2016. године 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

 

Врста предмета набавке: Добра. 

Опис предмета набавке: Опрема за образовање и спорт, обликована по 

партијама  

Назив и ознака из општег речника набавке: 
37535210-Љуљашке на дечијим игралиштима 
37535220-Пењалице на дечијим игралиштима 
37535250-Клацкалице на дечијим игралиштима 
37535200-Опрема за дечија игралишта 
 
Процењена вредност за партију 1 – Опрема за образовање и спорт за јаслични 
узраст деце од 1 до 3 године је 1.666.667,00 динара (без ПДВ-а). 
 
Процењена вредност за партију 2 – Опрема за образовање и спорт за децу 
старију од 3 године је 833.333,00 динара (без ПДВ-а). 
 
Уговорена вредност јавне набавке за партију 1 - Опрема за образовање и спорт 
за јаслични узраст деце од 1 до 3 године је 1.666.666,00 динара без ПДВ-а 
односно 1.999.999,20 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 2 - Опрема за образовање и спорт 
за децу старију од 3 године  је 824.900,00 динара без ПДВ-а односно 989.880,00 
динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 3. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1 - Опрема за 
образовање и спорт за јаслични узраст деце од 1 до 3 године је 1.666.666,00 
динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1 - Опрема за 

образовање и спорт за јаслични узраст деце од 1 до 3 године је 1.666.666,00 

динара без ПДВ-а. 
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Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 - Опрема за 
образовање и спорт за децу старију од 3 године  је 824.900,00 динара без ПДВ-
а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 - Опрема за 
образовање и спорт за децу старију од 3 године  је 824.900,00 динара без ПДВ-
а. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.04.2016. године 

Датум закључења уговора: за партију бр. 1: 19.04.2016., а за партију бр. 2: 
21.04.2016. године 

Основни подаци о добављачу за партију 1 - Опрема за образовање и спорт за 
јаслични узраст деце од 1 до 3 године: 

„PERTINI TOYS“ D.O.O. 
Синђелићева 4, 11000 Београд,  
ПИБ: 104069129,  МБ: 20086939 
 
Основни подаци о добављачу за  партију 2 - Опрема за образовање и спорт за 
децу старију од 3 године: 

„JELADOM“ DOO 
Ново Село 382, 36216 Ново Село 
ПИБ: 105770555, МБ: 20453958 
 
Период важења уговора: Годину дана од дана закључења односно до 
испуњења уговорних обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: - 

Лице за контакт: Стефанија Загорац, e-mail: javnenabavke@pucarolija.com 
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