Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка
ЈАВНИ НАРУЧИЛАЦ
Ово обавештење односи се на:
Закључење уговора о јавној набавци
Закључење оквирног споразума
Закључење уговора на основу оквирног споразума / система динамичне набавке
Окончање система динамичне набавке
Обуставу или поништење поступка

Одељак I: Јавни наручилац
I.1)

Назив и адресе (молимо наведите све јавне наручиоце одговорне за поступак)

Назив:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Порески идентификациони број (ПИБ):
102199748

Адреса: Немањина 22-26
Место:

Београд

НСТЈ ознака: RS

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Особа за контакт:

Драгана Димитријевић

Телефон: +381 2401042

Електронска пошта:

javnenabavke@mpn.gov.rs

Факс:

+381 2401042

Интернет страница(-е):
Главна страница:

www.mpn.gov.rs

Страница профила наручиоца:

I.2)

Централизована или заједничка јавна набавка
Набавку заједнички спроводи више наручилаца
У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чланица Европске уније – навести примењив национални пропис о
јавним набавкама:
Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке

I.4)

Врста јавног наручиоца
Министарство или други државни органи, укључујући
њихове подручне или локалне јединице

Покрајинска или локална агенција/канцеларија

Јавна агенција/канцеларија

Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у
општем интересу

Органи аутономне покрајине или органи јединице
локалне самоуправе

Друга врста:
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I.5)

Основна делатност
Опште јавне услуге

Стамбене и комуналне делатности

Одбрана

Социјална заштита

Јавни ред и мир

Рекреација, култура и религија

Заштита животне средине

Просвета

Привреда и финансије

Друга делатност:

Здравство
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Одељак II: Предмет
II.1)

Предмет набавке

II.1.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа

Референтни број: ПП/Д/01/21

II.1.2)

Главна CPV ознака:

Додатна CPV ознака:

II.1.3)

Врста предмета набавке

II.1.4)

Кратак опис:

22112000 - Уџбеници
Радови

Добра

Услуге

Предмет јавне набавке су уџбеници који су школе одабрале за коришћење у настави у школској 2021/2022 години, за
одговарајуће предмете и у количинама које одговарају броју ученика основних школа који остварују право на бесплатне
уџбенике, а све у складу са Одлуком о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску
2021/2022. годину
II.1.6)

Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија

II.1.7)

да

не

Укупна вредност набавке (без ПДВ-а)
Вредност: 565.599.545,85

Валута: RSD

(Молимо унесите коначну укупну вредност јавне набавке. Податке о појединим уговорима унесите у Одељак В.)
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за њихово укупно трајање)
(за системе динамичне набавке – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави поступка
или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о
додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

II.2)

Опис

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач Албас

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 1

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Албас.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
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II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Издавачка кућа Фреска

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 3

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Фреска.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Издавачко друштво КРУГ

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија
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Партија број: 4

4

не

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Круг.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач Клетт
издавачка кућа

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 5

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Клетт.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач Тхе
Енглисх Боок

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 6

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Тхе Енглисх Боок.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Акроноло

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
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Партија број: 7

6

не

II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Акроноло.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач Бигз
школство

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 8

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Бигз школство.
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II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Вулкан издаваштво

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 9

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Вулкан издаваштво.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније
Идентификација пројекта:
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да

не

II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач Дата
Статус

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 10

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Дата Статус.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач ЈП
Завод за уџбенике

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија
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Партија број: 11

9

не

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач ЈП Завод за уџбенике.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Креативни центар

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 12

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Креативни центар.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Математископ

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 13

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Математископ.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:
22112000 - Уџбеници
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Партија број: 15

Додатна CPV ознака:

не

II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Едука.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Привредно друштво Герундијум

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 16

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Герундијум.
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II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 17

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Нови Логос.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније
Идентификација пројекта:
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да

не

II.2.14)

Додатни подаци:

II.2.1)

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе –
Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, издавач
Сазнање

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број: 18

Додатна CPV ознака:

22112000 - Уџбеници
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Република Србија

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
у складу са Одлуком Владе о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије. У овом поступку извршиће се
набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2021/2022. годину за ученике основних школа из
социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, за ученике основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања), као и за ученике који раде по индивидуалном
образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике, издавач Сазнање.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније
Идентификација пројекта:

II.2.14)

Додатни подаци:
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да

не

Одељак IV: Поступак
IV.1)

Опис

IV.1.1)

Врста поступка
Отворени поступак
Рестриктивни поступак
Конкурентни поступак са преговарањем
Конкурентни дијалог
Партнерство за иновације
Додела уговора без објављивања јавног позива у случајевима наведенима у наставку (молимо попунити Прилог Д1)
Коришћење краћег рока из разлога оправдане хитности (само у случају отвореног поступка, рестриктивног поступка, или
конкурентног поступка са преговарањем)
Образложење:

IV.1.3)

Подаци о оквирном споразуму или систему динамичне набавке
Набавка укључује успостављање оквирног споразума
Успостављен је систем динамичне набавке

IV.1.6)

Подаци о електронској лицитацији
Била је спроведена електронска лицитација

IV.2)

Административни подаци

IV.2.1)

Претходно објављени огласи у вези са овим поступком
Број огласа на Порталу јавних набавки:

2021/С Ф26-0000689

(једно од следећег: Јавни позив, Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива, Обавештење за
добровољну претходну транспарентност)
IV.2.8)

Подаци о окончању система динамичне набавке
Обавештење укључује окончање система динамичне набавке које је објављено у горе поменутом јавном позиву
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Одељак V: Додела уговора
Уговор бр.:

Партија бр.: 1

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Албас
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 8) - наручилац након прегледа и стручне оцене понуда утврди да су све понуде неприхватљиве

Понуђач је у иницијалној понуди поднетој путем Портала јавних набавки понудио цену која је прелази износ процењене
вредности предмета јавне набавке за предметну партију.
У фази преговарања, Понуђач није доставио нову понуду.
Наручилац је у конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних набавки и приликом позивања понуђача у "нову
фазу преговора" путем Портала јавних набавки, поред осталог навео да се на Порталу јавних набавки се, унутар фазе преговора,
спроводи отварање нових понуда и креира записник о отварању понуда.Поступак преговарања се врши у једној фази. Уколико
понуђачи не приступе преговорима њихове почетне понуде ће се сматрати коначним.Уколико понуђач у наредној фази
преговора не достави нову понуду, коначном понудом ће се сматрати претходно поднета понуда путем Портала јавних набавки.

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора:
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима:
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда:
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници:
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ:
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ:
Број понуда примљених електронским средствима:
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

V.2.4)

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

да

не

4.080.285,00

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

Валута:

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
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V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута:

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/3/2021-17

Партија бр.: 3

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Издавачка кућа Фреска
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

КЛЕТТ ДОО БЕОГРАД

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
103239684

Адреса: МАРШАЛА БИРЈУЗОВА, 3-5
Место:

Београд (Стари Град)

НСТЈ ознака: RS11

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Електронска пошта:

office@klett.rs

Телефон: +381 3348384

Интернет страница:

www.klett.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
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да

не

V.2.4)

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

21.785.980,90

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

21.785.980,91

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/4/2021-17

Партија бр.: 4

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Издавачко друштво КРУГ
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

да

Назив и адреса уговарача
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не

Назив:

КРУГ ДОО БЕОГРАД

Порески идентификациони број (ПИБ):
100007472

Адреса: Устаничка, 244г/05
Место:

Београд (Звездара)

НСТЈ ознака: RS11

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Електронска пошта:

krugdoo@sbb.rs

Телефон: +381 011-347-55-76

Интернет страница:

www.krugizdavackakuca.com

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

+381 011-347-55-77

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

430.436,40

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

430.436,36

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/5/2021-17

Партија бр.: 5

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Клетт издавачка кућа
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 10
или
/

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:
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V.2.2)

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

КЛЕТТ ДОО БЕОГРАД

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
103239684

Адреса: МАРШАЛА БИРЈУЗОВА, 3-5
Место:

Београд (Стари Град)

НСТЈ ознака: RS11

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Електронска пошта:

office@klett.rs

Телефон: +381 3348384

Интернет страница:

www.klett.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

136.920.559,10

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

136.920.559,09

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:

Партија бр.: 6

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Тхе Енглисх Боок
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 8) - наручилац након прегледа и стручне оцене понуда утврди да су све понуде неприхватљиве

Понуђач је у иницијалној понуди поднетој путем Портала јавних набавки понудио цену која је прелази износ процењене
вредности предмета јавне набавке за предметну партију.
У фази преговарања, Понуђач није доставио нову понуду.
Наручилац је у конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних набавки и приликом позивања понуђача у "нову
фазу преговора" путем Портала јавних набавки, поред осталог навео да се на Порталу јавних набавки се, унутар фазе преговора,
спроводи отварање нових понуда и креира записник о отварању понуда.Поступак преговарања се врши у једној фази. Уколико
понуђачи не приступе преговорима њихове почетне понуде ће се сматрати коначним.Уколико понуђач у наредној фази
преговора не достави нову понуду, коначном понудом ће се сматрати претходно поднета понуда путем Портала јавних набавки.
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V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора:
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима:
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда:
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници:
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ:
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ:
Број понуда примљених електронским средствима:
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

V.2.4)

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)

да

Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

не

16.244.388,00

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

Валута:

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута:

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/7/2021-17

Партија бр.: 7

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Акроноло
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора
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V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

Акроноло д.о.о. Београд

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
100049793

Адреса: Париска 1
Место:

Београд - Стари град

Електронска пошта:

НСТЈ ознака: RS110

Поштански број: 11000

akronolo@mts.rs

Телефон: +381 112434040

Интернет страница:

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

Држава: Србија

да

+381 112435329

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

14.554.268,20

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

14.554.268,18

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/8/2021-17

Партија бр.: 8

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Бигз школство
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
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V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

БИГЗ ШКОЛСТВО ДОО БЕОГРАД

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
104603704

Адреса: Булевар Војводе Мишића, 17/ИИИ
Место:

Београд (Савски Венац)

НСТЈ ознака: RS110

Поштански број: 11040

Држава: Србија

Електронска пошта:

office@bigzskolstvo.rs

Телефон: +381 113691259

Интернет страница:

www.bigzskolstvo.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

+381 113690519

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

45.165.673,60

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

45.165.673,64

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/9/2021-17

Партија бр.: 9

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Вулкан издаваштво
не

Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 11
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО ДОО - БЕОГРАД

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
107895467

Адреса: ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, 245
Место:

Београд (Звездара)

НСТЈ ознака: RS

Поштански број: 11050

Држава: Србија

Електронска пошта:

office@vulkani.rs

Телефон: +381 3087515

Интернет страница:

www.vulkani.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

43.731.859,50

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

43.731.859,50

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/10/2021-17 Партија бр.: 10

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Дата Статус
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Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

ДАТА СТАТУС ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
101012095

Адреса: Милутина Миланковића, 1/локал 45
Место:

Београд (Нови Београд)

НСТЈ ознака: RS11

Поштански број: 11070

Држава: Србија

Електронска пошта:

info@datastatus.rs

Телефон: +381 113017832

Интернет страница:

www.datastatus.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

31.261.459,10

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

31.261.459,09

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:
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Уговор бр.: 404-02-54/11/2021-17 Партија бр.: 11

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач ЈП Завод за уџбенике
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

Јавно предузеће " Завод за удзбенике"

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
104715502

Адреса: Обилицев венац 5
Место:

Београд

НСТЈ ознака: RS

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Електронска пошта:

javne.nabavke@zavod.co.rs

Телефон: +381 648021026

Интернет страница:

www.zavod.co.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

20.621.530,90

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

20.621.530,90

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
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V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/12/2021-17 Партија бр.: 12

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Креативни центар
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
100213493

Адреса: ГРАДИШТАНСКА, 8
Место:

Београд (Звездара)

НСТЈ ознака: RS110

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Електронска пошта:

info@kreativnicentar.rs

Телефон: +381 0113820464

Интернет страница:

https://kreativnicentar.rs/

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
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да

не

V.2.4)

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

13.610.840,00

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

13.610.840,00

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/13/2021-17 Партија бр.: 13

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Математископ
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

да

Назив и адреса уговарача
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не

Назив:

МАТЕМАТИСКОП ДОО БЕОГРАД

Порески идентификациони број (ПИБ):
101723523

Адреса: Деспота Оливера, 6
Место:

Београд (Звездара)

НСТЈ ознака: RS110

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Електронска пошта:

office@matematiskop.co.rs

Телефон: +381 112413403

Интернет страница:

www.matematiskop.co.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

9.203.932,50

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

9.203.932,50

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/15/2021-17 Партија бр.: 15

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Предузеће за издаваштво,
производњу и трговину Едука
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:
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V.2.2)

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

Едука д.о.о. Београд

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
100168411

Адреса: Змаја од Ноћаја 10/1
Место:

Београд

НСТЈ ознака: RS11

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Електронска пошта:

eduka@eduka.rs

Телефон: +381 011 2629903

Интернет страница:

www.eduka.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

36.933.219,80

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

36.933.218,15

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/16/2021-17 Партија бр.: 16

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Привредно друштво Герундијум
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора
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V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

да

не

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

Порески идентификациони број (ПИБ):
105854500

Адреса: Војводе Мицка Крстића 1Б/16
Место:

Београд

НСТЈ ознака: RS11

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Електронска пошта:

jesic@gerundijum.rs

Телефон: +381 63527903

Интернет страница:

www.gerundijum.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

17.423.991,00

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

17.423.991,00

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 404-02-54/17/2021-17 Партија бр.: 17

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Привредно друштво за издавачку
делатност Нови Логос
не

Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

КЛЕТТ ДОО БЕОГРАД

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
103239684

Адреса: МАРШАЛА БИРЈУЗОВА, 3-5
Место:

Београд (Стари Град)

НСТЈ ознака: RS11

Поштански број: 11000

Држава: Србија

Електронска пошта:

office@klett.rs

Телефон: +381 3348384

Интернет страница:

www.klett.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

172.013.727,30

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

172.013.727,27

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:
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Уговор бр.: 404-02-54/18/2021-17 Партија бр.: 18

Уговор / уговор за партију је додељен

V.1)

да

Назив: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и
установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике
основних школа, издавач Сазнање
не

Подаци о недодељивању уговора
Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум закључења уговора: 25.06.2021
Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: 12
или
/

V.2.2)

или

Трајање у данима:

Почетак:
Завршетак:

Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката

да

V.2.3)

Назив и адреса уговарача

Назив:

Издавачка кућа Сазнање доо Београд-Нови Београд

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
110117122

Адреса: др Агостина Нета 74/31
Место:

Београд-Нови Београд

НСТЈ ознака: RS110

Поштански број: 11070

Држава: Србија

Електронска пошта:

saznanje@saznanje.rs

Телефон: +381 642426183

Интернет страница:

www.saznanje.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
V.2.4)

да

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

1.942.067,70

Валута: RSD

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:

1.942.067,73

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави
поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
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V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:
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Одељак VI: Допунски подаци
VI.3)

Додатни подаци:

Сходно члану 151. став 2. тачка 3) Закона о јавним набавкама, Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда која је прихватљива.

VI.4)

Заштита права

VI.4.1)

Тело надлежно за заштиту права

Назив:

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26
Место:

Београд

Поштански број: 11 000 Држава: РС

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs

Телефон: +381 112060905

Интернет страница: http://kjn.rs

Факс:

VI.4.3)

+381 112060918

Поступак заштите права
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права:

VI.4.4)

Служба од које се могу добити информације о заштити права

Назив:
Адреса:
Место:

Поштански број:

Држава: Србија

Електронска пошта:

Телефон:

Интернет страница:

Факс:

VI.5)

Датум слања овог огласа: 05.07.2021
Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.
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Прилог Д1
Образложење доделе уговора без објављивања јавног позива
ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ
1. Образложење преговарачког поступка без објављивања јавног позива у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама
Није примљена ниједна понуда/пријава или ниједна одговарајућа понуда/пријава у:
отвореном поступку
рестриктивном поступку
Предметна добра производе се искључиво за потребе истраживања, експериментисања, проучавања или развоја према условима
наведеним у Закону
Радове, добра или услуге може да испоручи само одређени привредни субјект због следећег разлога:
непостојање конкуренције из техничких разлога
циљ набавке је стварање или куповина јединственог уметничког дела или уметничког извођења
заштита ексклузивних права, укључујући права интелектуалне својине
Изузетна хитност проузрокована догађајима које јавни наручилац није могао да предвиди и у складу са строгим условима
наведеним у Закону
Додатне испоруке од стране првобитног испоручиоца према строгим условима наведеним у Закону
Нови радови/услуге који се састоје од понављања сличних радова/услуга и који се додељују према строгим условима наведеним у
Закону
Уговор о услугама додељује се награђеном кандидату или једном од награђених кандидата у складу са правилима конкурса за
дизајн
Набавка добара која се котирају и купују на робним берзама
Набавка добара и услуга по посебно повољним условима
од испоручиоца који је трајно обуставио пословне активности
од стечајног или ликвидационог управника у оквиру одговарајућег поступка, погодбе са повериоцима или другог
одговарајућег поступка према прописима државе привредног субјекта

2. Друго образложење за доделу уговора без објављивања јавног позива
Јавна набавка је изузета од примене Закона о јавним набавкама

3. Објашњење
Молимо објасните на јасан и разумљив начин зашто је додела уговора без објављивања јавног позива законита, наводећи релевантне
чињенице и, према потреби, правне закључке у складу са Законом:
Правни основ: Члан 61. став 1. тач. 1) подтач. (2)
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