
Назив и адреса наручиоца: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева 43, 
23300                  Кикинда 

Врста наручиоца: Предшколска установа, васпитно-образовна делатност 

Интернет страница наручиоца: www.predskolskakikinda.edu.rs 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: набавка добара. 
Опис предмета набавке: „Средства за одржавање хигијене“ “ број 06/2020, ознака из 
општег речника јавних набавки-  

 33711900 Сапуни 
 39832000 Производи за прање посуђа 
 39224320 Сунђери 
 24455000 Средства за дезинфекцију 
 39224000 Метле, четке и други производи разних врста 
 39525800 Крпе за чишћење 
 39525600 Крпе за посуђе 

 
Процењена вредност јавне набавке:  1.830.000,00  динара без ПДВ-а. 

(Партија1- 1.580.00,00 без ПДВ-а ,  Партија 2- 250.000,00  без ПДВ-а ) 

Уговорена вредност јавне набавке:  
Партија 1- средства за одржавање хигијене 1.449.698,00  без ПДВ-а, 1.739.637,60 са ПДВ-а. 
Партија 2- средства за одржавање машина за прање посуђа 192.000,00 без ПДВ-а, 
230.400,00 са ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
Број примљених понуда: Примљенa je једна понуда.  
Партија 1- средства за одржавање хигијене    
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.449.698,00  без ПДВ-а, 1.739.637,60 са 
ПДВ-а. 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.449.698,00   без ПДВ-а, 1.739.637,60 
са ПДВ-а. 
Партија 2- средства за одржавање машина за прање посуђа 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 192.000,00 без ПДВ-а, 230.400,00 са 
ПДВ-а Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 192.000,00 без ПДВ-а, , 
230.400,00 са ПДВ-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  - 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.06.2020. године. 
Датум закључења уговора: 23.06.2020. године.(уговор стигао поштом 26.06.2020. године) 
Основни подаци о добављачу: доо „Хелена-граф“, Танаска Рајића 3, 23207 Арадац. 
Период важења уговора:  Годину дана дана од дана закључења уговора. 
Околности које представљају основ за измену уговора: Виша сила, неочекивани раст цена 
на тржишту. 
Лице за контакт: Дејан Шипош и Јелена Кун, тел: 0230/422-530, email: 
dudicki@predskolskakikinda.edu.rs 
 
Напомена: 
Ближа садржина овог акта уређена је у Прилогу 3И Закона о јавним набавкама 


