ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства бр. 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

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 број 410-35/2019: набавка услуге одржавања софтвера - информационог
система ЛПА.
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-набавка
услуга.
Назив и ознака из Општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе
технологије
Процењена вредност јавне набавке: 833.333,оо дин. без ПДВ-а.
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/2012, 14/15, 68/15), и у складу са мишљењем Управе за јавне набавке број:
404-02-1678/2019 од 15.04.2019.године.

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 поступку јавне набавке, преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда у складу са Мишљењем Управе за јавне набавке бр. 404-02-1678/19 од 15.04.2019.године.
Локална пореска администрација Општинске управе општине Пријепоље је корисник следећих програмских
система који су искључиво власништво добављача Института ''Михајло Пупин'' д.о.о., Волгина 15, 11000 Београд:
програмског система за анализу пословања локалне пореске администрације, апликације масовне штампе
пореских докумената локалне самоуправе и информационог система локалне пореске администрације-ИС ЛПА,
па је у циљу несметаног извршења законских обавеза неопходно спровести предметну набавку.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда примењује се јер предметну услугу може
извршти само одређени понуђач, из разлога повезаних са заштитом искључивих права, а у складу са чл.36, ст.1,
тч.2. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је 2009. године извршио набавку софтверског програма-Информационог система локалне пореске
администрације (ИС ЛПА). Пројекат ИС ЛПА је део секторског плана НИП-а за развој е-Управе. Обезбеђује
подршку увођењу фискалне децентрализације, представља један од основних елемената управљања јавним
финансијама и један је од кључних информационих система у оквиру интегрисаних система државних органа.
Добављач је аутор предметног софтверског пакета и као аутор једини квалификован да врши одржавање
предметног софтверског пакета, а о којем ауторству Наручилац поседује потврду о уношењу у евиденцију и
депоновању ауторских дела и предмета сродних права. Са именованим је закључен уговор о јавној набавци
услуге одржавања софтвера-информационог система ЛПА за период 2018-2019. годину. Из наведених разлога
спровешће се поступак из првог става ове тачке.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Институт ''Михајло Пупин'' д.о.о., Волгина 15, 11000 Београд

Остале информације:
/

