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Број: 7261-6/17                                                                                                                  
Датум: 31.03.2017. 
 

На основу члана 33. и члана 60. став 2. тачка 2.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 
124/2012, 14/2015, и 68/2015)  

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

интернет страница: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
Врста Наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа 

Врста поступка: Рестриктивни поступак – прва фаза  
Врста предмета: Добра 

 
објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
У ПРВОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

      - ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА - 
бр. ЈН 18/17 РП I 

 
1. Предмет позива за подношење пријава – признавање квалификације подносиоцима пријава  

у првој фази рестриктивног поступка  за набавку Пасивна мрежна опрема ЈН 18/17 РП I и то:  
 

Партија 1: Пасивна мрежна опрема  за радове на повезивању објеката  
Партија 2: Пасивна мрежна опрема  за опремање сале у дата центру  
Партија 3: Пасивна мрежна опрема  за одржавање система Нови Сад безбедан  град и 
рачунарске мреже ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
Партија 4: Пасивна мрежна опрема  за прикључење корисника у ТК систем  
Партија 5: Пасивна мрежна опрема  за пројекте за трећа лица  

 
Шифра из општег речника набавки:  
- За партије 1, 2, 3 и 4 је 32500000 – Телекомуникациона опрема и материјал; 
- За партију 5 је 32562200 – Оптички телекомуникациони каблови. 

 
2. Број партија: пет партија. 

 
3. Рок за који се кандидатима признаје квалификација: 6 (шест) месеци. 

 
4. Конкурсна документација може се преузети на порталу Управе за јавне набавке и на 

интернет страници Наручиоца: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

 
5. Пре почетка јавног отварања пријава, представници подносилаца пријава, који ће 

присуствовати поступку отварања пријава, дужни су да Комисији предају писмена 
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.  

 
6. Пријаве се достављају у запечаћеној коверти/регистратору, препорученом поштом или 

лично на адресу: ЈКП «Информатика» Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/I, Нови Сад са 
назнаком:  

„ПРИЈАВА ЗА ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
У ПРВОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА  

ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА ЈН 18/17 РП I – не отварати“ 
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Благовременом пријавом сматраће се пријава приспела до 04.05.2017. године до 9 часова, 
без обзира на начин доствљања. Подносилац пријаве, који не доставља пријаву путем поште, 
предаје је на писарници ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на горе наведеној адреси. 
Пријава приспела по истеку датума и сата одређених у позиву за подношење пријава, 
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену подносиоцу пријаве, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. Подносилац пријаве може да измени, допуни или 
опозове своју понуду до истека рока за подношење пријава. Пријава се припрема и подноси 
у складу са позивом и конкурсном документацијом. Коверта на предњој страни мора имати 
заводни број подносиоца пријаве, а на полеђини мора бити оверена печатом подносиоца 
пријаве. На полеђини коверте подносиоца пријаве су обавезни да назначе назив, седиште, 
адресу и особу за контакт. 

 
7. Јавно отварање приспелих пријава извршиће Комисија за јавну набавку дана 04.05.2017. 

године у 11:00 часова у просторијама наручиоца на адреси Булевар цара Лазара 3/I, Нови 
Сад. 
 

8. Рок за доношење одлуке o признавању квалификација у првој фази рестриктивног поступка: 
не дуже од 25 дана од дана отварања пријава. 
 

9. Одлука о признавању квалификације се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења. 
 

10. Служба за контакт: Службa за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг – јавне 
набавке, мејл адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs, или број факса: 021/528-014.  
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