ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

Адреса наручиоца:

Ул.Пролетерских бригада бб

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

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:
Набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма (софтвера) - Информационог
система локалне пореске администрације ИС ЛПА.
Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 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 (због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач) и позитивном
мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-155/16 од 02.02.2016.године.
Општина Куршумлија још од 2009.године користи рачунарски програм (софтвер) –
Информациони систем локалне пореске администрације ИС ЛПА и услуге Института „Михајло
Пупин“ и услуге овог понуђача које се односе на одржавање наведеног апликативног решења и
техничку подршку за разрешавање конкретних проблема до којих долази у раду. Радници
Локалне пореске администрације сертификовани су за рад на наведеном програму. Општина
Куршумлија је Уговорима број I-091/09 од 05.10.2009.године и I-091/010 од 30.11.2010.године са
предложеним понуђачем уговорила пружање услуга обезбеђења коришћења Информационог
система локалне пореске администрације које обухвата извршење послова одржавања. Институт
„Михајло Пупин“ д.о.о. Београд, сходно потврди Завода за интелектуалну својину РС број
2014/162-А.2013/0285 од 16.01.2014.године носилац ауторског права за дело под насловом
„Информациони систем локалне пореске администрације - ИС ЛПА“, исто је унето у евиденцију
депонованих ауторских дела и предмета сродних права у Заводу за интелектуалну својину дана
27.12.2013.године под бројем 5616. На основу Изјава о власништву датим од стране од стране
Института „Михајло Пупин „ број 148/1-16, 147/1-16 од 20.01.2016.године и 146/1-16, све од
20.01.2016.године, утврђено је да је овај понуђач још увек власник кода рачунарског програма
(софтвера) - Информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА.

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

Остале информације:

