ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, -Ниш

Адреса наручиоца:

Српских јунака број 2, Нишка Бања

Интернет страница наручиоца:

www.radonnb.co.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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:
JН 95/2019- Годишње вангарантно одржавање SW ПИС-а ( пословно информациони систем ),
ОРН:48812000-Финансијски информациони системи

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:
Услуге информационих технологија је потребно континуирано осавремењивати и неопходно
је закључити уговор о одржавању и надоградњи истог. Предметни информациони систем је
набављен 2013. године у поступку јавне набавке мале вредности,те је Институт „Нишка
Бања“ постао власник само извршне верзије софтвера, али не и „source“ кода софтвера, што
и јесте пракса увек када се купује софтвер. С обзиром да постоји потреба за даљом допуном
и одржавањем система неопходно је да се спроведе преговарачки поступак без
објављивања позива.До сада није било никаквих проблема у функционисању система и
одржавање је рађено у складу са уговором који је обновљен по Плану јавних набавки за
2018. годину на основу Одлуке о покретању поступка бр. 03-16515/1 од 26.12.2018. године,
број уговора 03-3107/1 од 13.03.2019. године.
За предметну јавну набавку спроводи се поступак на основу позитивног мишљења Управе за
јавне набавке бр.404-02-5576/19 од 13.12.2019.године , а по захтеву за мишљењу о
основаности примене преговарачког поступка бр. 03-16181/1 од 04.12.2019. године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„Привредно друштво "TOP VISION"доо, улица Витановачка број 1/L-2, 11000 Београд,
Матични број: 20326964, ПИБ:105172451

Остале информације:

