ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈКП "Комуналац" Инђија

Адреса наручиоца:

Инђија, Војводе Степе 20/3

Интернет страница наручиоца:

www.komunalac-indjija.com

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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 у преговарачком поступку без објављивања јавног позива je услуга –
Одржавање софтверског програма - PoIS - Пословни интегрални информациони систем на
период од 12 месеци
Ознака из општег речника набавке – 72267100 одржавање софтвера за информационе
технологије

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:
Примењује се преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са одредбама
члана 36. став 1. тачка 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15) којим је прописано да наручилац може спровести
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. Како је прописано
чланом 36. став 2, наручилац је дужан да пре покретања преговарачког поступка из става 1.
тач. 2 захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког
поступка. Наручилац је дана 25.10.2017. године примио позитивно мишљење Управе за јавне
набавке донето дана 20.10.2017. године под бројем 404-02-3640/17.
Разлози спровођења преговарачког поступка у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН-а
огледају се у томе што PoIS - Пословни интегрални информациони систем који ЈКП
„Комуналац“ Инђија користи настао радом запослених у „Инфософт“ Доо Београд.
„Инфософт“ Доо Београд је једини овлашћен да одржава своје програме, јер је власник
изворног кода за програмски пакет – софтвер PoIS - Пословни интегрални информациони
систем.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„Инфософт“ Доо Београд, Миленка Веснића бр. 3

Остале информације:

