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

Назив наручиоца:

Општинска управа општине Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца: http://www.opstinaprijepolje.rs/
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Број и датум доношења одлуке: 410-06-7/2014 од 21.05.2014. 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:
набавка услуге одржавања софтвера - информационог система ЛПА за потребе пореске
администрације Општинске управе општине Пријепоље за 2014. годину.
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда-набавка услуга.
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:

Јавна набавка спроводи се 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) и Мишљења Управе за јавне набавке,
број: 404-02-427/14 од 13.02.2014.године.
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, па
је у циљу несметаног извршења законских обавеза неопходно спровести предметну набавку.

Процењенa вредност јавне набавке:

750.000,оо дин. без ПДВ-а, односно 900.000,оо
дин. са ПДВ-ом.

Број примљених понуда:

1

- Највиша

600.000,оо

- Најнижа

600.000,оо

- Највиша

600.000,оо

- Најнижа

600.000,оо

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 :
ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО из Београда ул. Волгина бр.15. , матични број 07014694,
ПИБ 100008310.

Период важења уговора:

Уговор се закључује на период од годину дана
од дана закључења уговора

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

Против ове одлуке дозвољен је захтев за заштиту права понуђача у року од 10 дана од дана
објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, Републичкој комисији, а
предаје се наручиоцу.

Остале информације:
/

