ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Oпштинска управа Бор

Адреса наручиоца:

Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.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:
Опис предмета јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда, (члан 36. став 1. тачка 2./ако због техничких, односно
уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом
искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.
Предмет јавне набавке су услуге одржавања Информационог система локалне пореске
администрације - ИС ЛПА за период пружања услуге - 12 месеци за потребе Одељења
Пореске администрације Општинске управе Бор.
- Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН) : 72267100 - одржавање софтвера за
информационе технологије
- редни број јавне набавке: ЈН ОУ 5-У/2018

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:

Због потребе одржавања континуитета у раду Одељења Пореске администрације
Општинске управе Бор, неопходна је наставити са пружањем услуге одржавања софтвера ИС ЛПА од стране понуђача - Институт „Михајло Пупин“ д.о.о., Београд, ул.Волгина бр.15,
11000 Београд, обзиром да је од истог понуђача и набављен програм(софтвер) и да од самог
почетака набавке и рада програма и даље исти обавља предметну услугу за Одељење.
Понуђач, Институт „Михајло Пупин“ д.о.о., Београд доставио је неопходна документа
као доказе у вези са заштитом искључивих права да набавку предметне услуге може
извршити само одређени понуђач у складу са чланом 36.став 1.тачка 2) ЗЈН , те је добијено
Мишљење Управе за јавне набавке број : 404-02-1400/18, од 11.04.2018. године за
спровођење преговарачког поступка јавне набавке.

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

Остале информације:

