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Брпј: 13169-33/17        
Дана: 22.08.2017. 
 

На пснпву чл. 55, 57 и 116. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) 

                                 
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД 

21000 Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3/1 
Матични брпј: 08023182 

ПИБ: 101651557 
интернет страница: www.nsinfo.co.rs/javnabavke 

Врста Наручипца: Лпкална сампуправа – Град Нпви Сад 
 

Објављује 
 

ПБАВЕШТЕОЕ 
П ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА 

 Набавка дпбара у другпј фази рестриктивнпг ппступка пп партијама ЈН ПП 25/17 РП II 
– ПАСИВНА МРЕЖНА ППРЕМА – 

 
Предмет јавне набавке у рестриктивнпм ппступку пп партијама су дпбра – Пасивна мрежна 
ппрема ЈН ПП 25/17 РП II. 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је:  
-32500000 – Телекпмуникаципна ппрема и материјал  
-32562200 – Оптички телекпмуникаципни каблпви. 
Критеријум за дпделу угпвпра је:  „најнижа ппнуђена цена“. 
 
За Партију 1 – Пасивна мрежна ппрема  за радпве на ппвезиваоу пбјеката. 
Угпвпрена вреднпст је: 1.399.981,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: три. 
Највиша ппнуђена цена: 1.695.888,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.310.660,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.695.888,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.399.981,00 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 08.08.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 22.08.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Илије Бирчанина 32, 21000 Нпви Сад. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи дп краја 2017. 
гпдине. 
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За Партију 2 – Пасивна мрежна ппрема  за ппремаое систем сале у дата центру 
Угпвпрена вреднпст је: 1.291.609,44 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: три. 
Највиша ппнуђена цена: 1.341.486,38 динара ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.291.609,44 динара без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.341.486,38 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.291.609,44 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 02.08.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 22.08.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са группм ппнуђача: „Телегрпуп“ д.п.п. Бепград, Светпзара Милетића 9а, 
11000 Бепград; „Телегрпуп“ д.п.п. Баоа Лука, Марије Бурсаћ 8, 78000 Баоа Лука и „Теаменергп“ 
д.п.п., Мије Алексића 43а, 11283 Бепград-Земун  

Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
пптписиваоа. 
 
 
За Партију 3 – Пасивна мрежна ппрема  за пдржаваое система Нпви Сад безбедан  град и 
рачунарске мреже ЈКП “Инфпрматика“ Нпви Сад  

Угпвпрена вреднпст је: 1.108.410,40 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: две. 
Највиша ппнуђена цена: 1.248.890,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.108.410,40 динара без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.248.890,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.108.410,40 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 02.08.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 22.08.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Илије Бирчанина 32, 21000 Нпви Сад 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд 
дана пптписиваоа. 
 
За Партију 4 – Пасивна мрежна ппрема  за прикључеое кприсника у ТК систем 
Угпвпрена вреднпст је: 445.860,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: три. 
Највиша ппнуђена цена: 510.993,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 407.400,00 динара динара без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 510.993,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 445.860,00 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 08.08.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 22.08.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: „Amber Software“ d.o.o., Илије Бирчанина 32, 21000 Нпви Сад. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд 
дана пптписиваоа. 
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За Партију 5 – Пасивна мрежна ппрема  за прпјекте за трећа лица 
Угпвпрена вреднпст је: 2.263.074,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: три. 
Највиша ппнуђена цена: 2.437.666,60 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.785.115,00 динара без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.437.666,60 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.263.074,00 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 08.08.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 22.08.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: „Amber Software“ d.o.o., Илије Бирчанина 32, 21000 Нпви Сад. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд 
дана пптписиваоа. 
 
 


