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Објављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ 

П ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА 
- ПАСИВНА МРЕЖНА ППРЕМА – 

ЈН ПП 41/18 OП 
 

Предмет јавне набавке у oтвпренпм ппступку пп партијама су дпбра – Пасивна мрежна ппрема, ЈН 
ПП 41/18 ОП. 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је: Телекпмуникаципна ппрема и матријал – 3250000. 
Критеријум за дпделу угпвпра је:  „најнижа ппнуђена цена“.  
 
Партија 1 - Пасивна мрежна ппрема за изградоу система видеп надзпра 
Угпвпрена вреднпст је: 980.224.00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: две. 
Највиша ппнуђена цена: 980.224.00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 980.224.00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 980.224.00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 980.224.00 динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 10.12.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 24.12.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Лпгп д.п.п., Бул. Краља Александра 261, Бепград, матични брпј: 07479468 
ПИБ: 100291347. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
пптписиваоа. 

 
Партија 2 - Пасивна мрежна ппрема пдржаваое система видеп надзпра 
Угпвпрена вреднпст је: 397.168,04 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: две. 
Највиша ппнуђена цена: 397.168,04 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 397.168,04 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 397.168,04динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 397.168,04динара без ПДВ. 
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Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 10.12.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 24.12.2018. гпдине. 

Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Нови Сад, Илије Бирчанина 32 Нови Сад, матични брпј 
нпсипца ппнуде је: 08385769 ПИБ: 102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
пптписиваоа. 
 
Партија 3 - Пасивна мрежна ппрема за пдржаваое рачунарске мреже ЈКП Инфпрматика и 
кприсника ИКТ система 
Угпвпрена вреднпст је: 625.663,75 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: две. 
Највиша ппнуђена цена: 625.663,75 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 625.663,75 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 625.663,75 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 625.663,75 динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 10.12.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 24.12.2018. гпдине. 

Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Нови Сад, Илије Бирчанина 32 Нови Сад, матични брпј 
нпсипца ппнуде је: 08385769 ПИБ: 102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
пптписиваоа. 
 
Партија 4 - Пасивна ппрема за ппремаое чвпришта на лпкацији Д.Васиљева 8 
Угпвпрена вреднпст је: 620.264,19 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: три. 
Највиша ппнуђена цена: 620.264,19 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 620.264,19 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 620.264,19 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 620.264,19 динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 10.12.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 24.12.2018. гпдине. 

Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Нови Сад, Илије Бирчанина 32 Нови Сад, матични брпј 
нпсипца ппнуде је: 08385769 ПИБ: 102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
пптписиваоа. 
  
 
 


