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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: 334/31-2019 

 

Датум: 15.04.2019. 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: 

30192000-Канцеларијски материјал 

30199000-Канцеларијски материјал од хартије и други артикли 

22110000,22820000- Школски-Предшколски обрасци и евиденција 

30194000-Прибор за цртање 

22110000 – Штампане књиге 

 

Процењена вредност јавне набавке укупно за све партије је 2.091.666,00 динара (без ПДВ-а). 
 

Процењена вредност за партију 1-Дидактички материјал  је 1.030.000,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 2-Материјал за образовање је 100.000,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 3-Канцеларијски материјал је 461.666,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 4-Књиге је 500.000,00 динара (без ПДВ-а). 

 

 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 1- Дидактичка материјал је 783.689,52 динара 

без ПДВ-а односно 895.843,83 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 2- Материјал за образовање је 67.900,60 динара 

без ПДВ-а односно 81.480,72 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 3- Канцеларијски материјла је 278.184,95 динара 

без ПДВ-а односно 333.821,94 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 4- Књиге је 499.927,93 динара без ПДВ-а 

односно 549.920,73,60 динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 4. 

http://www.pucarolija.com/
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Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1- Дидактичка материјал је 

820.931,90    динара. 

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

783.689,52 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 - Материјал за образовање је 

70.647,00  динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2-Материјал  за образовање је 

67.900,60 динара. 

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

366.587,90 динара. 

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

278.184,95 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4- Књиге је 499.927,93 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4- Књиге је 499.927,93 динара. 

 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.04.2019. године 

Датум закључења уговора : 10.04.2019. године за партије 1, 2 и 3, а 15.04.2019. године за 

партију бр. 4 

Основни подаци о добављачу за партију 1- Дидактички материјал  : 

СЗТР И КОМ „ББ КАНОН“ 

Стеријино сокаче бб, локал бр. 7, 26300 Вршац,  

ПИБ: 100914838,  

МБ: 52095158 
 

Основни подаци о добављачу за партију 2- Материјал за образовање: 

СЗТР И КОМ „ББ КАНОН“ 

Стеријино сокаче бб, локал бр. 7, 26300 Вршац,  

ПИБ: 100914838,  

МБ: 52095158 
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Основни подаци о добављачу за  партију 3- Канцеларијски материјал: 

СЗТР И КОМ „ББ КАНОН“ 

Стеријино сокаче бб, локал бр. 7, 26300 Вршац,  

ПИБ: 100914838,  

МБ: 52095158 
 

Основни подаци о добављачу за  партију 4- Књиге: 

PUBLIK PRAKTIKUM d.o.o.  

Добровољачак 10/1, 11080 Земун,  

ПИБ: 103635212,  

МБ: 17591967 
 

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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