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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: 658/33-2019 

 

Датум: 18.06.2019. 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: 

34134200-Кипери 

39143110-Кревети, постељина и посебни мекани производи од текстила за унутрашње 

опремање 

30232100- Штампачи и плотери 

32324000-Телевизори 

397131000 – Машине за прање судова 

32331600-Уређаји за репродукцију МП3 података 

 

Процењена вредност јавне набавке укупно за све партије је 1.666.667,00 динара (без ПДВ-а). 
 

Процењена вредност за партију 1-Кипери  је 780.000,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 2-Дечји кревети и столице је 664.667,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 3-Штампачи је 100.000,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 4-Административна опрема је 122.000,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 1- Кипери је 756.000,00 динара без ПДВ-а 

односно 907.200,00 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 2- Дечји кревети и столице је 641.036,00 динара 

без ПДВ-а односно 769.243,20 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 3-Штампачи ма је 67.160,00 динара без ПДВ-а 

односно 80.592,00 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 4-Административна опрема је 109.546,63 динара 

без ПДВ-а односно 131.456,00 динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 5. 

http://www.pucarolija.com/
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Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1- Кипери је 756.000,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1- Кипери  је 756.000,00 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2 – Дечји кревети и столице је 

641.036,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2-Дечји кревети и столице је 

641.036,00 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3- Штампачи је 82.000,00 

динара. 

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

67.160,00 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4- Административна опрема је 

138.100,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4- Административна опрема је 

109.546,63 динара. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.06.2019. године 

Датум закључења уговора : 16.06.2019. године за партију 1, 12.06.2019. године за партију 2, а 

18.06.2019. године за партије бр. 3 и 4. 

Основни подаци о добављачу за партију 1- Кипери : 

„FIMAS“ DOO Beograd 

Омладинских бригада 102, 11000 Београд,  

ПИБ: 100118806,  

МБ: 06963439 
 
Основни подаци о добављачу за партију 2- Дечји кревети и столице: 

„PERTINI TOYS“ D.O.O. 

Синђелићева 4, 11000 Београд,  

ПИБ: 104069129,  

МБ: 20086939 

 

Основни подаци о добављачу за  партију 3- Штампачи: 

„USPON“ DOO 

Булевар ослобођења 17, 32000 Чачак,  

ПИБ: 101289775,  

МБ: 06084613 
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Основни подаци о добављачу за  партију 4- Административна опрема: 

DOO „PINGVIN STUDIO“  

Дворска 24, 26300 Вршац,  

ПИБ: 106728583,  

МБ: 20668393 
 

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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