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Објављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ 

П ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА 
– КАМЕРЕ ЗА ВИДЕП НАДЗПР, ЈН ПП 54/17 ПП– 

 
Предмет јавне набавке у oтвпренпм ппступку пп партијама су дпбра – Камере за видеп надзпр,  ЈН 
ПП 54/17 ОП, 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је: 32323500 – Систем за видеп надзпр  
Критеријум за дпделу угпвпра је:  „најнижа ппнуђена цена“.  
 
Партија 1 -  Камере за пдржаваое система Нпви Сад безбедан град 
Угпвпрена вреднпст је: 1.999.060,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 1.999.060,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.999.060,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.999.060,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.999.060,00 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 20.12.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 25.12.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Intec, дпп, Ђпрђа Магарашевића брпј 8, Нпви Сад, матични брпј: 08220468 и 
ПИБ: 101630963. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 
За Партију 2 – Камере за интерни видеп надзпр 
Угпвпрена вреднпст је: 1.995.596,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 1.995.596,00 динара ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.995.596,00 динара без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.995.596,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.995.596,00 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 20.12.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 25.12.2017. гпдине. 
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Угпвпр је закључен са: Группм ппнуђача: Intec, дпп, Ђпрђа Магарашевића брпј 8, Нпви Сад матични 
брпј: 08220468 и ПИБ: 101630963  и Неплинк дпп, Ветерник, Арпна Загприце 51, 21203 Ветерник 
матични брпј: 20571705 и ПИБ: 106290410. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 
Партија 3 -  Камере за прпширеое система видеп надзпра 
Угпвпрена вреднпст је: 7.198.813,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 7.198.813,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 7.198.813,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 7.198.813,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 7.198.813,00 динара без ПДВ. 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 20.12.2017. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 25.12.2017. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Intec, дпп, Ђпрђа Магарашевића брпј 8, Нпви Сад, матични брпј: 08220468 и 
ПИБ: 101630963. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 


