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Брпј: 8988-45/18        
Дана: 04.06.2018. 
 
 

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 
Врста Наручипца: Јавнп предузеће-лпкална сампуправа 

интернет страница: www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
 

Објављује 
 

ПБАВЕШТЕОЕ 
П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

– ПАСИВНА МРЕЖНА ППРЕМА – 
ЈН ПП 15/18 ПП  

 
Предмет јавне набавке су дпбра – Пасивна мрежна ппрема ЈН ПП 15/18 ОП.  
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је: Телекпмуникаципна ппрема и матријал - 
3250000. 
 
Критеријум за дпделу угпвпра је:  „најнижа ппнуђена цена“. 
 
Партија 1 - Пасивна мрежна ппрема за радпве на депници Привпди дп Ветерника –  
фаза I 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 1.592.987,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 2 (две). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.595.870,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.592.987,00 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 1.595.870,00  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.592.987,00  без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 23.05.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.06.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са группм ппнуђача Roaming networks doo, Облаковска 51, 11000 
Београд и Amber Software doo, Илије Бирчанина 32, Нови Сад матични брпј нпсипца 
ппнуде: 20456400, ПИБ 105801792. 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke
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Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
Партија 2 - Пасивна мрежна ппрема за радпве на депници Привпди дп Ветерника –  
фаза II 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 1.498.922,96 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 2 (двe). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.594.700,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.498.922,96  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 1.594.700,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.498.922,96  без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 23.05.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.06.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Илије Бирчанина 32, Нови Сад, матични бр: 
08385769, ПИБ 102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
Партија 3 - Пасивна мрежна ппрема за радпве – Нпви Сад 2018 

Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 338.709,15  динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 3 (три). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 391.861,20 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 338.709,15  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 391.861,20 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 338.709,15  без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 23.05.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.06.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Илије Бирчанина 32, Нови Сад, матични бр: 
08385769, ПИБ 102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
Партија 4 - Пасивна мрежна ппрема за радпве  – Петрпварадин 2018 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 492.138,35 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 3 (три). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 544.180,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 492.138,35 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 544.180,00 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 492.138,35 без ПДВ. 
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Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 23.05.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.06.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Илије Бирчанина 32, Нови Сад, матични бр: 
08385769, ПИБ 102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
Партија 5 - Пасивна мрежна ппрема за радпве – Булевар Еврппе 2018   
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 1.079.024,90  динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 2 (две). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.079.024,90  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.079.024,90  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 1.079.024,90  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.079.024,90  без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 23.05.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.06.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Илије Бирчанина 32, Нови Сад, матични бр: 
08385769, ПИБ 102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
Партија 6 - Пасивна мрежна ппрема за радпве  – Привпди дп Шангаја и Каћа 2018 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 1.174.711,55  динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 2 (две). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.174.711,55  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.174.711,55  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 1.174.711,55  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.174.711,55 без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 23.05.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.06.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Илије Бирчанина 32, Нови Сад, матични бр: 
08385769, ПИБ 102085892. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
Партија 7 - Пасивна мрежна ппрема за радпве – Привпди Футпга 2018 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 947.151,45  динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 3 (три). 
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Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 947.151,45  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 947.151,45  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 947.151,45 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 947.151,45 без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 23.05.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.06.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Amber Software doo, Илије Бирчанина 32, Нови Сад, матични бр: 
08385769, ПИБ 102085892 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
Партија 8 - Пасивна мрежна ппрема за радпве  - ппвезиваое будућих кприсника на ТК 
систем у 2018. 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 3.974.116,00 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 2 (две). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 3.998.364,48  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 3.974.116,00  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 3.998.364,48  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 3.974.116,00  без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 23.05.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 04.06.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са: Лого д.о.о., Бул. краља Александра 261, Београд, матични брпј: 
07479468 ПИБ: 100291347. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
 
 
 
 


