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

Врста наручиоца: Предшколско образовање 

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

Број: 866/40-2017 

Датум:16.10.2017. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: Добра. 

Опис предмета набавке: Потрошни материјал, обликован по партијама 

 

Партија 1-Плочасти материјал за израду комадног намештаја 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
44191000-Разни грађевински материјал од дрвета 

44191300-Плоче иверице 

44523000-Шарке, окови и прибор 

 

 

Партија 2-Потрошни материјал 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
31700000-Електронски,електромеханичарски,електротехнички материајл 

44115120-Водоинсталатерски материјал 

 
 

Партија 3-Резервни делови 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
34913000- Разни резервни делови 

 

 

Партија 4-Алат и инвентар 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 
43830000-Електрични алати 

44510000-Ручни алати 
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Партија 5-Молерско фарбарски материјал 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
24224000-Фарбарски материјал 

24200000-Боје и пигменти 

 
Процењена вредност јавне набавке укупно за све партије је 1.708.333,00 
динара (без ПДВ-а). 
 
Процењена вредност за партију 1- Плочасти материјал за израду комадног 
намештаја је 500.000,00 динара (без ПДВ-а). 
 
Процењена вредност за партију 2- Потрошни материјал  је 300.000,00 
динара (без ПДВ-а). 
 
Процењена вредност за партију 3-Резервни делови је 100.000,00 динара  
(без ПДВ-а). 

Процењена вредност за партију 4-Алат и инвентар  је 100.000,00 динара  
(без ПДВ-а). 

Процењена вредност за партију 5-Молерско фарбарски материјал је 
700.000,00 динара  (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 1- Плочасти материјал за 
израду комадног намештаја  је 464.989,25 динара без ПДВ-а односно 
557.987,10 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 2-Потрошни материјал је 
164.115,00 динара без ПДВ-а односно 196.938,00 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 3- Резервни делови је 
47.340,00 динара без ПДВ-а односно 56.808,00 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 4-Алат и инвентар је 
72.106,00 динара без ПДВ-а односно 86.527,00 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 5-Молерско фарбарски 
материјал је 511.170,05 динара без ПДВ-а односно 613.404,06  динара са 
ПДВ-ом. 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 9. 
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Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1- Плочасти 
материјал за израду комадног намештаја  је 464.989,25 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1- Плочасти 
материјал за израду комадног намештаја је 464.989,25 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2- Потрошни 
материјал је 164.115,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2- Потрошни 
материјал је 164.115,00 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3-  Резервни 
делови је 47.340,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3-Резервни 
делови је 47.340,00 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4- Алат и 
инвентар  је 72.106,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4- Алат и 
инвентар  је 72.106,00  динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 5- Молерско 
фарбарски материјал  је 511.170,05 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 5- Молерско 
фарбарски материјал је 511.170,05 динара. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.10.2017. године 

Датум закључења уговора: 09.10.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу за партију број 1-Плочасти материјал за 

израду комадног намештаја: 

Занатско трговинска радња на велико и мало 
 „ДРВО АРТ“ Д.O.O. 
Подвршанска бб 
26300 Вршац 
ПИБ: 102854875 
МБ:55898006 
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Основни подаци о добављачу за партију број 2-Потрошни материјал: 

 „TRGOKOMERC“ D.O.O. 
Милоша Обилића 41 
26300 Вршац 
ПИБ: 100513358 
МБ:08569967 
 
Основни подаци о добављачу за партију број 3-Резервни делови: 

 „TRGOKOMERC“ D.O.O. 
Милоша Обилића 41 
26300 Вршац 
ПИБ: 100513358 
МБ:08569967 
 
Основни подаци о добављачу за партију број 4-Алат и инвентар: 

 „TRGOKOMERC“ D.O.O. 
Милоша Обилића 41 
26300 Вршац 
ПИБ: 100513358 
МБ:08569967 
Основни подаци о добављачу за партију број 5-Молерско фарбарски 

материјал: 

Samostalna zanatsko-trgovinska radnja 
„GRMEČ“ 
Novoseljanski put 22B 
26000 Pančevo 
ПИБ: 103244080 
МБ:562635778 
 
 
Период важења уговора: Годину дана од дана закључења уговора односно 
до испуњења уговорних обавеза. 

Лице за контакт: Андријана Максимовић, e-mail: sekretar@pucarolija.com 


