ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општинска управа општине Сокобања

Адреса наручиоца:

Сокобања, Светог Саве број 23

Интернет страница наручиоца: www.opstinasokobanja.com
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Број и датум доношења одлуке: III Број: 404-63-12/20167 од 10.05.2018. године
Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Одржавање софтверских програма ознака из Општег речника набавки – 4800000 –
Програмски пакети и информациони системи.
Јавна набавка је обликована у три партије:
Партија 1-Одржавање програма „Саветник - Трезор“
Партија 2-Одржавање програма ИС ЛПА
Партија 3-Одржавање информационог система „Хермес“

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Основ за примену овог поступка је: Члан 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС'', број 124/12,14/15,68/15) и Мишљење Управе за јавне набавке
бр.404-02-1127/18 од 20.03.2018. године.

Процењенa вредност јавне набавке:

Укупна 1.5428.800,00 динара
за Партију 1. 216.000,00 динара

Број примљених понуда:

1

- Највиша

216.000,00

- Најнижа

216.000,00

- Највиша

216.000,00

- Најнижа

216.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Уговор за Партију 1 додељен је понуђачу Завод за унапређење пословања Д.О.О. из
Београда ул. Устаничка бр.64/14, 11000 Београд, ПИБ:101744155, Матични број: 07738749

Период важења уговора:

12 месеци почев од 01.07.2018. године

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке
о додели уговора. Захтев се подноси Наручиоцу. Истовремено један примерак захтева за
заштиту права подносилац доставља Републичкој комисији.
Остале информације:

