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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 
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Објављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ 

П ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА 
АКТИВНА МРЕЖНА ППРЕМА  

ЈН ПП 26/18 OП 
 

Предмет јавне набавке у oтвпренпм ппступку пп партијама су дпбра – Активна мрежна ппрема, ЈН ПП 
26/18 ОП. 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је: Телекпмуникаципна ппрема - 32522000 
Критеријум за дпделу угпвпра је:  „најнижа ппнуђена цена“.  
 
Партија 1 - Активна мрежна ппрема за изградоу система видеп надзпра 
Угпвпрена вреднпст је: 1.098.420,00  динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 1.098.420,00  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.098.420,00  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.098.420,00  динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.098.420,00  динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 31.10.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 07.11.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Нови Сад, Илије Бирчанина 32 Нови Сад и Doo Intec Novi 

Sad, Ђорђа Магарашевића 8, Нови Сад, матични брпј нпсипца ппнуде је: 08385769 и ПИБ: 
102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
Партија 2 - Активна мрежна ппрема за пдржаваое система видеп надзпра 
Угпвпрена вреднпст је: 299.672,64  динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 299.672,64  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 299.672,64  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 299.672,64  динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 299.672,64  динара без ПДВ. 
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Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 31.10.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 07.11.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Нови Сад, Илије Бирчанина 32 Нови Сад и Doo Intec Novi 

Sad, Ђорђа Магарашевића 8, Нови Сад, матични брпј нпсипца ппнуде је: 08385769 и ПИБ: 
102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 
Партија 3 - Активна мрежна ппрема за рад кприсника ТК система 
Угпвпрена вреднпст је: 1.996.808,95  динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 1.996.808,95  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.996.808,95  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.996.808,95  динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.996.808,95  динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 31.10.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 07.11.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Нови Сад, Илије Бирчанина 32 Нови Сад и Doo Intec Novi 

Sad, Ђорђа Магарашевића 8, Нови Сад, матични брпј нпсипца ппнуде је: 08385769 и ПИБ: 
102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 
Партија 4 - Активна мрежна ппрема за изградоу пптичке инфраструкуре 
Угпвпрена вреднпст је: 4.395.000,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 4.395.000,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 4.395.000,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 4.395.000,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 4.395.000,00 динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 31.10.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 07.11.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Друштвп за унутрашоу  и сппљну тргпвину Algotech d.o.o Бепград, Ппжешка 

60, 11030 Бепград, матични брпј нпсипца ппнуде је: 07791640 и ПИБ: 101833416. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Партија 5 - Партија 5 - Активна мрежна ппрема за прикључеое кприсника у ТК систем 
Угпвпрена вреднпст је: 998.800,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 998.800,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 998.800,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 998.800,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 998.800,00 динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 31.10.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 07.11.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Друштвп за унутрашоу  и сппљну тргпвину Algotech d.o.o Бепград, Ппжешка 

60, 11030 Бепград, матични брпј нпсипца ппнуде је: 07791640 и ПИБ: 101833416. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 


