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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: 201/38-2019 

 

Датум: 05.04.2019. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: Добра. 

Опис предмета набавке: Материјал за образовање -  дидактички материјал, материјал за 

образовање и канцеларијски материјал, по партијама 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

39831000-Прешарати за прање 

39811000-Препарати за парфимисање и освежавање просторија 

33741000-Производи за негу руку 

 

Процењена вредност јавне набавкe за које су закључени уговори је: 862.667,00 динара (без 

ПДВ-а). 
 

Процењена вредност за партију 2 – Средства за дезинфекцију је 337.000,00 динара (без ПДВ-

а). 

 

Процењена вредност за партију 3 – Инвентар за одржавање хигијене је 272.667,00 динара (без 

ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 4 – Остали материјал за одржавање хигијене је 253.000,00 

динара (без ПДВ-а). 

 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 2 – Средства за дезинфекцију  је 242.540,00 

динара без ПДВ-а односно 291.048,00 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 3 – Инвентар за одржавање хигијене  је 

71.624.,00 динара без ПДВ-а односно 85.948,80 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 4 – Остали материјал за одржавање хигијене  је 

189.392,50 динара без ПДВ-а односно 227.271,00 динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 4. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 – Средства за дезинфекцију  је 

335.200,00 динара. 
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Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 – Средства за дезинфекцију  је 

242.540,00  динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3 – Инвентар за одржавање 

хигијене је 92.261,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3 – Инвентар за одржавање 

хигијене је 71.624,00  динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4 – Остали материјал за 

одржавање хигијене  је 830.810,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4 – Остали материјал за 

одржавање хигијене  је 189.392,50  динара. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.03.2019. године 

Датум закључења уговора : 25.03.2019. године 

Основни подаци о добављачу за  партију 2 – Средства за дезинфекцију: 

„HEMOLUX“ 

Клајнова улица 18, 23000 Зрењанин,  

ПИБ: 101173709,  

МБ: 54963351 

 

Основни подаци о добављачу за  партију 3 – Инвентар за одржавање хигијене: 

Друштво за производњу, промет и услуге „Б2М“ 
Кружни пут 15в, 11309 Лештане,  

ПИБ: 100023525,  

МБ: 17281038 

 

Основни подаци о добављачу за  партију 4 – Остали материјал за одржавање хигијене: 
„HEMOLUX“ 

Клајнова улица 18, 23000 Зрењанин,  

ПИБ: 101173709,  

МБ: 54963351 
 

 

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

обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: - 

Лице за контакт: дипл. шравник Миљана Ђура, e-mail: javnenabavke@pucarolija.com 
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