ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 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 бр. 410-26-А/18 је набавка услуге одржавања софтвера информационог система за буџетско рачуноводство ''Трезор-Саветник'' 8поновљени
поступак)
Назив и ознака из опште речника набавке: 72267000 – услуге одржавање и поправке
софтвера.
Процењена вредност јавне набавке: 225.000,оо динара без ПДВ-а.

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 чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,
14/15, 68/15), Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15) и у складу са мишљењем Управе за јавне набавке број:
404-02-2158/18 од 28.06.2018. године.
Општина Пријепоље је корисник програма за буџетско рачуноводство ''Трезор-Саветник'' који је искључиво власништво
понуђача Завод за унапређење пословања –ЗУП д.о.о. Устаничка 64/14, 11050 Београд. Програмски пакет обухвата:
- Буџетско рачуноводство (финансијско, планирање, извештавање);
- Обрачун зарада и накнада;
- Ликвидатура, електронски пренос средстава, обрачун осталих примања;
- Основна средства;
- Благајничко пословање.
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.
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.
Из наведених разлога спровешће се поступак из првог става ове тачке.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Завод за унапређење пословања –ЗУП д.о.о. Устаничка 64/14, 11050 Београд

Остале информације:
/

