
  
 
Брпј: 25021-6/18 
Дана: 16.11.2018. 
 

На пснпву члана 55. и 57. Закпна п јавним набавкама («Сл гласник РС» бр.124/2012,  
14/2015 и 68/2015,) 

ЈКП «ИНФОРМАТИКА» НОВИ САД 
Нпви Сад, Бул. Цара Лазара 3/1 

интернет страница: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
Врста Наручипца: Јавнп предузеће-лпкална сампуправа 

Врста ппступка: јавна набавка мале вреднпсти 
Врста предмета: услуге 

 
пбјављује: 

 
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

-OБНПВA ПСНПВНПГ ГПДИШОЕГ ПДРЖАВАОА ЗА VEEAM BACKUP & REPLICATION 
 ЈН 45/18 МВ  

у поступку јавне набавке мале вредности 
 

1. Предмет ппзива за ппднпшеое ппнуда за набавку услуге – Oбнпвa пснпвнпг гпдишоег 
пдржаваоа за Veeam Backup & Replication, ЈН 45/18 МВ. 

2. Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 72267100 – Одржаваое спфтвера за 
инфпрмаципне технплпгије. 
Критеријум за дпделу угпвпра  је „најнижа понуђена цена“. 

3. Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети на ппрталу Управе за јавне набавке и на 
интернет страници Наручипца: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke.  

4. Ппнуде се дпстављају у запечаћенпј кпверти, преппрученпм ппштпм или личнп на адресу: 
 

ЈКП «Информатика» Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/I, Нови Сад са назнаком 
 „ППНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА – OБНПВA ПСНПВНПГ ГПДИШОЕГ ПДРЖАВАОА ЗА 

VEEAM BACKUP & REPLICATION“  
у поступку набавке мале вредности број ЈН 45/18 МВ – не отварати“. 

  
5. Рпк за ппднпшеое ппнуда је минимум 8 дана пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое 

ппнуда и кпнкрусне дпкументације на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници 
наручипца: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavkе  тј. дана 27.11.2018. године до 9 часова.  

6. Јавнп птвараое приспелих ппнуда извршиће Кпмисија за јавну набавку дана 27.11.2018. 
године у 11 часова у прпстпријама наручипца на адреси Булевар цара Лазара 3/I, Нпви 
Сад. 

7. Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати пвлашћени представници ппнуђача, кпји ће свпја 
пвлашћеоа предати Кпмисији пре птвараоа ппнуда.  

8. Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку не дужем пд 10 дана пд дана птвараоа  
ппнуда.  

9. Све ближе инфпрмације мпгу се дпбити на мејл: javne.nabavke@nsinfo.co.rs  или на брпј 
факса: 021/528-014.  
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