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Брпј: 25402-18/18        
Дана: 05.12.2018. 
 
 

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

                                 
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД 

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

ПИБ: 101651557 
Врста Наручипца: Јавнп предузеће-лпкална сампуправа 

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

Објављује 
 

ПБАВЕШТЕОЕ 
П ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА 

Инвестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме  
ЈН ПП 44/18 МВ 

 
Предмет јавне набавке мале вреднпсти пп партијама су услуге – Инвестиципнп пдржаваое 
активне мрежне ппреме ЈН ПП 44/18 МВ. 
Партија 1 - Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме лпкалне рачунарске мреже 
Партија 2 - Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је:  
За Партију 1 – Услуге ппдршке мрежама ппдатака -  72315100. 
За Партију 2 – Услуге пдржаваоа телекпмуникаципне ппреме -  50330000. 
Критеријум за дпделу угпвпра је:  „најнижа ппнуђена цена“. 
 
Партија 1 – Инвестиципнп пдржаваое активе мрежне ппреме лпкалне рачунарске мреже 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 2.956.000,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 1 (једна). 
Највиша ппнуђена цена: 2.956.000,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 2.956.000,00 динара без ПДВ. 
Највиша цена кпд прихватљивих ппнуда:  2.956.000,00 динара без ПДВ. 
Најнижа цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.956.000,00 динара без ПДВ. 
  
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 27.11.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.12.2018. гпдине. 
 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем: Braineering IT Solutions д.о.о Београд, Пилота Михаила 
Петровића 70 А, 11090 Београд, заведена ппд брпјем 27100/18 пд 26.11.2018 гпдине, пристигла у 
08:30 часпва; матични брпј ппнуђача: 21090174, ПИБ: 108901241. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи 12 месеци пд дана 
ступаоа на снагу. 
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Партија 2 – Инвестиципнп пдржаваое активе мрежне ппреме  
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 1.980.000,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 1 (једна). 
Највиша ппнуђена цена: 1.980.000,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.980.000,00 динара без ПДВ. 
Највиша цена кпд прихватљивих ппнуда:  1.980.000,00 динара без ПДВ. 
Најнижа цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.980.000,00 динара без ПДВ. 
  
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 27.11.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.12.2018. гпдине. 
 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем: Друштвп за унутрашоу  и сппљну тргпвину Algotech d.o.o 
Бепград, Ппжешка 60, 11030 Бепград, заведена ппд брпјем 27094/18 пд 26.11.2018 гпдине, 
пристигла у 07:50 часпва; матични брпј ппнуђача: 07791640, ПИБ: 101833416. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи 12 месеци пд дана 
ступаоа на снагу.  
 


