На пснпву шлана 55. став 1. ташка 7) и 57. Закпна п јавним набавкама (“Сл. гласник РС”,
бр. . 124/12, 14/15 и 68/15),
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пбјављује
ПБАВЕШТЕОЕ
п ппкретаоу прегпварачкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда
Предмет јавне набавке, брпј ЈН- V/2018, кпја се спрпвпди у прегпварашкпм ппступку без
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, је нaбaвка услуге пдржаваоа прпграма
Лпкалне ппреске администрације, брпј ЈН- V/2018
Ознака из ппщтег решника јавних набавки: 72267000 – услуге пдржаваоа и ппправке
спфтвера за инфпрмаципне технплпгије
Прпцеоена вреднпст набавке за 12 месеци 800.000,00 без пбрашунатпг ПДВ-а.
Средства су предвиђена Одлукпм п бучету Опщтине Медвеђа – кпнтп 423212.
Редни брпј у плану набавки за 2018 гпдину 1.2.4.
Оснпв за примену прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда: члан 36. став 1. тачка 2) Закпна п јавним набавкама. Нарушилац мпже
спрпвпдити прегпварашки ппступак без пбјављиваоа јавнпг ппзива за ппднпщеое
ппнуда акп збпг технишких, пднпснп уметнишких разлпга предмета јавне набавке или из
разлпга ппвезаних са защтитпм искљушивих права, набавку мпже изврщити самп
пдређени ппнуђаш. Опщтинска управа ппщтине Медвеђа закљушила је са Институтпм
„Михајлп Пупин“ д.п.п. Бепград Угпвпр п кприщћеоу и пдржаваоу Инфпрмаципнпг
система лпкалне ппреске администрације (IS LPA), брпј 401-340/2010-IV-05
пд
30.08.2010. гпдине. Одржаваое инфпрмаципнпг система ппдразумева пдржаваое
апликативнпг рещеоа и пружаое технишке ппдрщке на хардверским системима кпјима
се пбезбеђује администрираое и пдржаваое ппдатака Опщтинске управе. Институт
„Михајлп Пупин“ д.п.п Бепград је аутпр предметнпг спфтверскпг пакета и кап аутпр
једини квалификпван да врщи пдржаваое предметнпг спфтверскпг пакета, щтп пптврђују
Изјаве п власнищтву и пптврде Завпда за интелектуалну свпјину.
С пбзирпм на напред наведенп, Опщтинска управа ппщтине Медвеђа, дана 30.03.2018
гпдине, пбратила се Управи за јавне набавке захтевпм за мищљеое п пснпванпсти
примене прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда бр: V03-404-6/2018-01 на пснпву шлана 36. став 1. ташка 2) Закпна п јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Накпн разматраоа захтева и увида у
прилпжену дпкументацију, Управа за јавне набавке дала је ппзитивнп мищљеое п
испуоенпсти услпва за примену напред наведенпг ппступка јавне набавке, брпј 404-021547/2018 пд 14.04.2018 гпд
Нарушилац ће ппслати ппзив за ппднпщеое ппнуда следећим лицима:
Институт „Михајлп Пупин“ дпп Бепград, улица Вплгина бр.15. ПИБ: 100008310,
МБ:07014694, 11000 Бепград.

