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

Назив наручиоца:

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Адреса наручиоца:

Пролетерских бригада бб

Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Број и датум доношења одлуке: I-404/2-17/2015 од 15.4.2015.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 услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“,
ЈН-17/2015 у поновљеном поступку
Ознака у речнику и шифра: 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:
Преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно члану 36. став 1. тачка 2) ЗЈН спроводи се
из разлога што због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач, у
складу са позитивним мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-3742/14 од 31.10.2014.
Позив за подношење понуде се упућен је понуђачу: Завод за унапређење пословања „ЗУП“ д.о.о.
Београд, ул. Устаничка број 64/14, 11050 Београд.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је покренут на основу члана
36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама из следећих разлога:
Разлози за упућивање позива наведеним лицима: Завод за унапређење пословања „ЗУП“, ул.
Устаничка број 64/14, 11050 Београд је, сходно потврди Завода за интелектуалну својину РС 990
број 2013/5880 А-270/2013/1 од 27.12.2013.године, носилац ауторског права за дело под насловом
„Трезор-Саветник“, те да је исто унето у евиденцију депонованих ауторских дела и предмета
сродних права у Заводу за интелектуалну својину дана 11.12.2013.године под бројем 5601

Процењенa вредност јавне набавке:

125.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

125.000,00

- Најнижа

125.000,00

- Највиша

125.000,00

- Најнижа

125.000,00

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 :
1. Завод за унапређење пословања „ЗУП“ д.о.о. Београд, ул. Устаничка број 64/14, 11050
Београд, ПИБ 101744155, МБ 07738749, број рачуна 160-285132-26 и 205-11912-48, заступник
Миомир Радовић.

Период важења уговора:

10 месеци

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

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Остале информације:
javnenabavke@kursumlija.org

