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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
бр. 2/2018
На основу члана 55., а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спроводи се
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број
2/2018.
*Врста и опис предмета јавне набавке:
Услуга - Одржавање Информационог система „Хермес“ за потребе рада
Општинске управе општине Инђија, Одељења за финансије.
Општи речник набавке: 72267100 - одржавање софтвера за информационе
технологије.
*Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Члан 36. став 1. тачка 2. ЗЈН-а, којим је прописано да наручилац може спровети
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач. Како је прописано чланом 36. став 2, наручилац је дужан да пре
покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2 захтева од Управе за јавне
набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Наручилац је
дана 11.06.2018. године упутио Захтев за давање мишљења Управи за јавне
набавке број 404-75/2018-IV, а дана 28.06.2018. године примио позитивно
мишљење Управе за јавне набавке донето дана 25.06.2018. године под бројем
011-00-163/18.
*Разлози спровођења преговарачког поступка у складу са чланом 36. став 1.
тачка 2. ЗЈН-а:
„Софтвер „Hermes“ - Интегрални информациони систем за органе локалне
самоуправе, који служи за потребе рада Општинске управе Општине Инђија,
Одељења за финансије, користи се по основу закљученог уговора из 2005. године
са „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ d.o.o. Београд која је власник изворног кода
за информациони систем „Hermes“.
*Назив и адреса лица коме ће Наручилац послати позив за подношење
понуда:
„MEGA COMPUTER ENGINEERING“ d.o.o. Београд, улица Мис Ирбијеве бр. 48г.

