ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Градска 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:
Предмет јавне набавке је услуга одржавања информационог система Хермес („Хермес“
- писарница са органима решавања) за потребе Градске управе Бор за период извршења 12
месеци - редни број јавне набавке: ЈН ГУ 20-У/2019
Назив и 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:
Основни циљ одржавања Софтверског пакета – информационог система „Хермес” је пуна
функционалност у раду следећих софтверских модула- Писарница са органима решавања.
Одржавање Софтверског пакета подразумева активности Понуђача неопходне за пуну
функционалност у раду сервера базе података, апликативног сервера и радних станица
(рачунара) Наручиоца на којима се користи Софтверски пакет, у складу са препорукама и
стандардима произвођача развојних алата и оперативног система и састоји се од: редовног
одржавања Развоја, дораде и измене Софтверског пакета – подразумева све активности које
нису описане у оквиру редовног одржавања
Понуђач „Mega computer engineering“ 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.
Из тог се разлога, покреће се преговарачки поступак по члану 36.став 1.тачка 2) (ако
због техничкох,односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитим искључивих права набавку може извршити само одрђени понуђач), и
то по прeтходно добијеном позитивном Мишљењу о основаности примене преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда од Управе за јавне набавке број:
404-02-615/19, од 14.02.2019. године

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„Mega computer engineering“ д.о.о. Београд, ул. Мис Ирбијеве 48 г. као једини и
искључиви власник софтвера предметне услуге

Остале информације:

