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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: 381/27-2020 

 

Датум: 06.05.2020. 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 1.666.667,00 динара (без ПДВ-а). 
 

Процењена вредност за партију 1-Дидактички материјал  је 626.667,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 2-Материјал за образовање је 190.000,00 динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност за партију 3-Канцеларијски материјал је 350.000,00 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 579.409,10 динара 

без ПДВ-а односно 671.530,54 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 2- Материјал за образовање је 132.511,40 динара 

без ПДВ-а односно 159.013,68 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 3- Канцеларијски материјла је 235.075,15 динара 

без ПДВ-а односно 282.090,18 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке за партију 4- Књиге је 451.291,00 динара без ПДВ-а 

односно 496.420,00 динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 3. 

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

579.409,10    динара. 

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

579.409,10 динара. 

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

135.310,00  динара. 

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

132.511,40 динара. 

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

277.708,20 динара. 

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

235.075,15 динара. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4- Књиге је 451.291,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 4- Књиге је 496.420,00 динара. 

 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.04.2020. године 

Датум закључења уговора : 23.04.2020. године за партије  2 и 3,  28.04.2020. за партију 1, а 

05.05.2020. године за партију бр. 4 

Основни подаци о добављачу за партију 1- Дидактички материјал  : 

„FIJOMI“ D.O.O. 

Ћирила и Методија 2а, 11000 Београд,  

ПИБ: 100265279,  

МБ: 07506244 
 

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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