
 
  

  

 
Брпј: 11692-14/18        
Дана: 25.07.2018. 
     

Јавна набавка услуга у птвпренпм ппступку – Услуга пбезбеђеоа пбјеката – ЈН 17/18 ОП на 
пснпву Одлуке п спрпвпђеоу ппступка јавне набавке пд стране више наручилаца брпј 12130-2/18 пд 
22.05.2018. гпдине, спрпведена је за пптребе следећих наручилаца:   

- Наручилац 1 - ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад  
Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нови Сад 
Интернет страница:  www.nsinfo.co.rs/javnabavke 

- Наручилац 2 - ЈП „Урбанизам“ Завпд за урбанизам, Нпви Сад,  
Адреса: Булевар цара Лазара 3/III 

На све радое кпје се пднпсе на ппступак јавне набавке, кап и на закључеое угпвпра п јавнпј 
набавци, а у складу са напред наведенпм пдлукпм пвлашћена је  ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад. 
 

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 

интернет страница: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
Врста Наручипца: Лпкална сампуправа – Град Нпви Сад 

Објављује 
 

ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 
За јавну набавку услуга у птвпренпм ппступку 

Услуга пбезбеђеоа пбјеката – ЈН 17/18 ПП 
 

Предмет јавне набавке у птвпренпм ппступку су услуге – Услуга пбезбеђеоа пбјеката – ЈН 17/18 ОП. 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је: 79710000 – Услуге пбезбеђеоа. 
Критеријум за дпделу угпвпра је: „најнижа ппнуђена цена“. 
 
Угпвпрена вреднпст је: 10.095.712,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: две. 
Највиша ппнуђена цена: 12.689.472,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 10.095.712,00 динара без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 10.095.712,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 10.095.712,00 динара без ПДВ 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 10.07.20187. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 24.07.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: „Intersec Team“ d.o.o., Руменачки пут 9а, 21000 Нпви Сад, матични брпј: 
20629053, ПИБ: 106552344. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и траје гпдину дана или дпк се 
угпвпрена средства не утрпше. 
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