ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1

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. 410-06/2014 су услуге– Набавка услуге одржавања софтвера информационог система ЛПА.
Назив и ознака из Општег речника набавке: 72267000- Услуге одржавања и поправке
софтвера

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 без објављивања позива за подношење
понуда: члан 36.став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама( „Сл.гласник РС“, бр. 124/12).
Локална пореска администрација Општинске управе општине Пријепоље је корисник
следећих програмских система који су искључиво власништво понуђача 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. Наведена
дела су евидентирана и депонована као ауторска дела и предмети сродних права у Заводу за
интелектуалну својину дана 27.12.2013. године заведена под редним бројевима 5614, 5615 и
5616. Наведени програми(софтвери) су настали радом запослених у Институту ''Михајло
Пупин'' д.о.о. и исти су искључиво власништво, односно интелектуална имовина Института.
Наручилац, општина Пријепоље, ће предметну набавку спровести у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда и уговор о јавној набавци доделити
Институту ''Михајло Пупин'' д.о.о. из Београда будући да је оно једино привредно друштво
које се бави одржавањем предње наведених софтвера који су неопходни ЛПА Пријепоље у
циљу несметаног извршења законских обавеза.

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

Остале информације:
/

