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Објављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ 

П ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА 
АКТИВНА МРЕЖНА ППРЕМА  

ЈН ПП 32/19 OП 
 

Предмет јавне набавке у oтвпренпм ппступку пп партијама су дпбра – Активна мрежна ппрема, ЈН ПП 
32/19 ОП. 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је: Телекпмуникаципна ппрема - 32522000 
Критеријум за дпделу угпвпра је:  „најнижа ппнуђена цена“.  
 
Партијa 1 - Активна мрежна ппрема за изградоу пптичке инфрастурктуре 
Угпвпрена вреднпст је: 4.396.500,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 4.396.500,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 4.396.500,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 4.396.500,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 4.396.500,00 динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.08.2019. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 20.08.2019. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Друштвп за унутрашоу и сппљашоу тргпвину Algotech d.o.o. Бепград, 

Ппжешка 60, 11030 Бепград, матични брпј је: 07791640, ПИБ: 101833416. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи пд дана ступаоа на снагу. 

 
Партија 2 - Активна мрежна ппрема за прикључеое кприсника у ТК систем 
Угпвпрена вреднпст је: 998.800,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 998.800,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 998.800,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 998.800,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 998.800,00 динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.08.2019. гпдине.    
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Угпвпр закључен дана: 20.08.2019. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Друштвп за унутрашоу и сппљашоу тргпвину Algotech d.o.o. Бепград, 

Ппжешка 60, 11030 Бепград, матични брпј је: 07791640, ПИБ: 101833416. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи пд дана ступаоа на снагу. 
 
Партија 3 - Активна ппрема за рекпнструкцију чвпрних места у 2019. гпд 
Угпвпрена вреднпст је: 499.000,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: једна. 
Највиша ппнуђена цена: 499.000,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 499.000,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 499.000,00 динара без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 499.000,00 динара без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.08.2019. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 20.08.2019. гпдине. 

Угпвпр је закључен са: Мидес Системи д.п.п., Булевар впјвпде Степе 86, 21000 Нпви Сад матични 
брпј је: 20335700, ПИБ: 105186900. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи пд дана ступаоа на снагу. 
 
 
 


