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Брпј: 15669-30/17        
Дана: 14.09.2017. 
 

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 добара у отвореном поступку по партијама  
– НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ ЈН ПП 26/17 ПП – 

 
Предмет јавне набавке у птвпренпм ппступку пп партијама су дпбра – Набавка рачунарске 
ппреме  ЈН ПП 26/17 ОП. 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је:  
- 30200000 – Рачунарска ппрема и материјал 
Критеријум за дпделу угпвпра је:  „најнижа ппнуђена цена“. 
 
За Партију 1 - Рачунарска опрема основна средства. 
Угпвпрена вреднпст је: 1.892.060,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 1.892.060,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.892.060,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.892.060,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.892.060,00 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 11.09.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 13.09.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Positive doo, Данила Киша 5, Нови Сад. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и траје гпдину дана. 
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За Партију 2 – Рачунарска опрема мале вредности – ситан инвентар 
Уговорена вредност је: 1.993.774,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једну. 
Највиша ппнуђена цена: 1.993.774,00 динара ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.993.774,00 динара без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.993.774,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.993.774,00 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 11.09.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 13.09.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Ada system doo, Сиришка 42, Нови Сад. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и траје гпдину дана. 
 
 
За Партију 3 – Материјал за монтажу рачунарске опреме 
Угпвпрена вреднпст је: 1.490.230,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: две. 
Највиша ппнуђена цена: 1.490.230,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.490.230,00 динара без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.490.230,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.490.230,00 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 11.09.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 13.09.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Ada system doo, Сиришка 42, Нови Сад 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и траје гпдину дана. 
 
 
 
 
 


