ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општинска управа општине Сокобања

Адреса наручиоца:

Светог Саве 23, 18230 Сокобања

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

Градска и општинска управа

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:
Предмет јавне набавке бр.12/18 су услуге – 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:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке. Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење
понуда је члан 36. став.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама којим је прописано да
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Партија 1 - Завод за унапређење пословања д.о.о., 11050 Београд, ул. Устаничка 64/14 е-mail:
info@zup.co.rs
Партија 2 - Институт "Михајло Пупин" д.о.о. 11000 Београд, ул. Волгина бр.15
е-mail: mirjana.katic@pupin.rs
Партија 3- Mega Computer Engineering д.о.о. Београд, ул. Мис Ирбијеве бр.48г
е-mail: office@mega.rs

Остале информације:
Мишљење Управе за јавне набавке број. 404-02-1127/18 од 30.03.2018. године, да је
основана примена преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда је
члан 36. став.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

