
 
  

   

 
Број: 11139-20/20        
Дана: 27.11.2020. 
 

На основу чл. 55, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

                                 
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД 

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/1 
Матични број: 08023182 

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

 
Објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА  

ЈН ПП 30/20 OП 
 

Предмет јавне набавке у oтвореном поступку по партијама су добра – Пасивна мрежна 
опрема, ЈН ПП 30/20 ОП. 
Назив и ознака из општег речника набавке је: Телекомуникациона опрема - 32522000 
Критеријум за доделу уговора је: „најнижа понуђена цена“.  
 
Партија 1 - Пасивна мрежна опрема за изградњу система видео надзора 
Уговорена вредност је: 796.048,40 динара без ПДВ. 
Број примљених понуда: 3 (три) 
Највиша понуђена цена: 1.057.826,65 без ПДВ. 
Најнижа понуђена цена: 796.048,40 без ПДВ. 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.057.826,65 динара без ПДВ. 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 796.048,40 динара без ПДВ. 
 
Одлука о додели уговора је донета дана: 10.11.2020. године.    
Уговор закључен дана: 26.11.2020. године. 
Уговор је закључен са: „Amber Software“ d.o.o., Илије Бирчанина 32, 21000 Нови Сад, 
матични број носиоца понуде је: 08385769 ПИБ: 102085892 
Период важења уговора: Уговор ступа на снагу од дана закључења и важи годину дана од 
дана почетка примене. 
 
Партија 2 - Пасивна мрежна опрема за одржавање система видео надзора 

Уговорена вредност је: 443.637,28 динара без ПДВ. 
Број примљених понуда: 2 (две) 
Највиша понуђена цена: 509.372,00 без ПДВ. 
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Најнижа понуђена цена: 443.637,28 без ПДВ. 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 509.372,00 динара без ПДВ. 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 443.637,28 динара без ПДВ. 
 
Одлука о додели уговора је донета дана: 10.11.2020. године.    
Уговор закључен дана: 26.11.2020. године. 
Уговор је закључен са: „Amber Software“ d.o.o., Илије Бирчанина 32, 21000 Нови Сад, 
матични број носиоца понуде је: 08385769 ПИБ: 102085892 
Период важења уговора: Уговор ступа на снагу од дана закључења и важи годину дана од 
дана почетка примене. 
 
Партија 3 - Пасивна мрежна опрема за одржавање рачунарске мреже ЈКП Информатика и 
корисника  ИТК система 
Уговорена вредност је: 766.101,00 динара без ПДВ. 
Број примљених понуда: 2 (две) 
Највиша понуђена цена: 1.394.983,92без ПДВ. 
Најнижа понуђена цена: 766.101,00 без ПДВ. 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 766.101,00 динара без ПДВ. 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 766.101,00 динара без ПДВ. 
 
Одлука о додели уговора је донета дана: 10.11.2020. године.    
Уговор закључен дана: 26.11.2020. године. 
Уговор је закључен са: „Amber Software“ d.o.o., Илије Бирчанина 32, 21000 Нови Сад, 
матични број носиоца понуде је: 08385769 ПИБ: 102085892 
Период важења уговора: Уговор ступа на снагу од дана закључења и важи годину дана од 
дана почетка примене. 
 
 
 
 


