ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈАГОДИНА

Адреса наручиоца:

БРАЋЕ ДИРАК 44, ЈАГОДИНА

Интернет страница наручиоца:

www.gcjagodina.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Jавна набавка услуга одржавања рачунара, по партијама:
1. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА – СЛУСИСА.
Назив и ознака из општег речника: 72200000-услуге програмирања и саветодавне услуге.

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:
Наручилац је прибавио право коришћења системског софтвера за управљање базама
података и апликативног софтвера за подршку рада социјалних и здравствених радника под
називом "Слусис" од овлашћеног носиоца права економског искоришћавања ауторског дела
"ПЦ Тел" д.о.о. Крчмар, Мионица. Обзиром да је предмет поступка и уговора одржавање
софтвера из предметне партије, на којој постоји искључиво право – ауторско право, тако да
постоји фактичка (техничка) и правна немогућност да услуге одржавања пружа неограничени
или неодређени број понуђача већ искључиво овлашћени субјект – носилац права
економског искоришћавања ауторског дела, то је директор сагласно Закону о јавним
набавкама одлучио да се поступак јавне набавке предметне услуге спроведе у
преговарачком поступку без објављивања јавног позива, сагласно чл. 36. ст. 1. тач. 2. Закона
о јавним набавкама, и то у преговорима са овлашћеним испоручиоцем апликативног
софтвера. Наручилац је пре покретања предметног поступка, у складу са чл. 36. ст. 2., од
Управе за јавне набавке прибавио мишљење о основаности примене преговарачког
поступка, бр. 404-02-20/2017 од 17.01.2017. године, приспео у установу дана 20.01.2017.
године, заведен под бр. 205.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
- за партију 1. Услуге одржавања софтвера - Слусиса, "ПЦ Тел" д.о.о. Крчмар, Мионица,
Представништво Београд, Београдска 18.

Остале информације:
Елементи о којима се преговара: Цена услуга.
Правила преговарања: Понуђач који се позива на преговарање је дужан да достави своју понуду у затвореној коверти
најкасније до 16.03.2017. године до 10:00 часова, на начин предвиђен у конкурсној документацији. Преговарање се одвија
одмах по истеку рока за достављање понуда, дана 16.03.2017. године у 11:00 часова. Представник понуђача на
преговарању, уколико је присутан, је у обавези да наручиоцу преда уредно потписано и оверено пуномоћје. По извршеном
јавном отварању понуде, Комисија за преговарање ће утврдити да ли је приспела понуда прихватљива и одговарајућа.
Након утврђивања прихватљивости понуде се приступа непосредном изјашњавању присутног представника понуђача, који
може побољшавати услове садржане у понуди (услове у погледу цене услуга). Понуђачу који је доставио понуду а није
присутан на преговарању ће понуда бити оцењена и вредована на основу достављене садржине понуде. Комисија може
захтевати од понуђача да се писмено изјасни око захтева наручиоца за измену елемената у понуди око којих се преговара.
Након исцрпљења изјашњења Комисија констатује коначне услове у понуди понуђача, те након закључења поступка
преговарања приступа стручној оцени и вредновању прихватљивости понуде. На основу извештаја Комисије директор
доноси одлуку о прихватању или не понуде понуђача након спроведеног преговарачког поступка.

