Број: 6418-6/19
Датум: 16.04.2019.
На основу члана 55. и 57. 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
објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА
у отвореном поступку по партијама ЈН ПП 21/19 ОП
1. Предмет позива за подношење понуда за набавку добара – Активна мрежна опрема, ЈН ПП
21/19 ОП, у отвореном поступку по партијама и то:
- Партија 1 - Активна мрежна опрема за изградњу система видео надзора
- Партија 2 - Активна мрежна опрема за одржавање система видео надзора
- Партија 3 - Активна опрема за реконструкцију чворних места у 2019. год
- Партија 4 - Активна мрежна опрема за рад корисника ТК система
2. Назив и ознака из општег речника набавке: За Партије 1, 2, 3 и 4 - Телекомуникациона
опрема - 32522000.
3. Број партија: четири.
4. Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“ .
5. Конкурсна документација може се преузети на порталу Управе за јавне набавке и на
интернет страници Наручиоца: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke.
6. Понуде се достављају у запечаћеној коверти, препорученом поштом или лично на адресу:
ЈКП «Информатика» Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/I, Нови Сад са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА“
у отвореном поступку по партијама – Партија ___ (1, 2, 3, 4) - уписати број на цртицу,
ЈН ПП 21/19 ОП – не отварати“
7. Рок за подношење понуда је дана 17.05.2019. године у 9 часова.
8. Јавно отварање приспелих понуда извршиће Комисија за јавну набавку дана 17.05.2019.
године у 11:00 часова у просторијама наручиоца на адреси Булевар цара Лазара 3/I, Нови
Сад.
9. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја
овлашћења предати Комисији пре отварања понуда.
10. Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 25 дана од дана отварања
понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени.
11. Све ближе информације могу се добити на мејл: javne.nabavke@nsinfo.co.rs; или на број
факса: 021/528-014.

