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

Назив наручиоца:

ЈКП "Топлана-Шабац"

Адреса наручиоца:

Ђуре Јакшића 1
15 000 Шабац

Интернет страница наручиоца: www.toplanasabac.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Број и датум доношења одлуке: 01-126/16 од 26.01.2016
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:
Одржавање књиговодствених програма.
Партија 1: Одржавање софтвера - наплата
ОРН: 72267000 услуга 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:
Члан 36. став. тачка 2): из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може
извршити само одређени понуђач
Преговарачки поступак je спроводeн из разлога што је Наручилац ЈКП „Топлана Шабац“ постојећи
програм за наплату инсталирао 2010 год. и од тада је у употреби, а редовно одржавање програма је
током претходних година било набавка на који се закон не примењује (са годишњим износом
одржавања које је испод износа за набавку мале вредности) до све до 2015, када је закључен уговор
бр. 01-167/15 од 06.02.2015. на основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног
позива и мишљења УЈН бр. 404-02-3962/14 од 18.11.2014.
На основу ових чињеница Управа за јавне набавке је дала позитвно мишљење 404-02-4423/15 од
30.12.2015.
Разлог за спровођење процедуре преговарачког поступка без објављивања јавног позива и
закључивања уговора са истим добављачима је: промена добављача би подразумевала куповину
новог програма, нове трошкове обуке за коришћење и тиме укупно несразмерно увећане трошкове.

Процењенa вредност јавне набавке:

600.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

470.928,00

- Најнижа

470.928,00

- Највиша

470.928,00

- Најнижа

470.928,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Набавка услуге се неће вршити преко подизвођача

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Подаци о понуђачу:
назив :„Omnidata“ д.о.о., Шабац; адреса: Стојана Новаковића 27, Шабац, 15000; тел.015/355-182
ПИБ: 105695391; матични број:20437383; шифра делатности: 6201.
Подаци о понуди:
Понуда заведена 25.01.2016 у 11.25 часова под бр.133.
Током поступка преговарања није дошло до промене цене за предметну услугу.

Период важења уговора:

једну годину, оквирно 01.02.2016. до
01.02.2017. год.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Против Одлуке заинтересовано лице може наручиоцу поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од објављивања Одлуке на Потралу јавних набавки. (чл. 149. ст.6. ЗНЈ)
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна
такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Остале информације:

