ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ʽ̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌ ʽ̛̪̹̯̦̖ ˀ̧̙̌̌

Адреса наручиоца:

˃̬̐ ˁ̨̖̯̏̐ ˁ̖̌̏ ̬̍. 33,37215 ˀ̧̙̌̌

Интернет страница наручиоца:

www.razanj.org

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

˄̭̣̱̖̐

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:
Oдржавање софтвера Трезор-Саветник подразумева одржавање модула Обрачун зарада.
Одржавање се састоји из:
- сталне контроле и одржавања програма у исправном и функционалном стању,
- измена у програму које настају због промена законских прописа,
- константне обуке и усавршавања запослених код наручиоца за рад на програму и уопште
на целом систему
- редовне дистрибуције нових, измењених верзија програма.
Набавка услуге одржавања софтвера Oдржавање софтвера Трезор-Саветник , 1.2.11/18
ОРН 72000000-Услуге информационе технологије

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:
Из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може извршити само један
понуђач.
Завод за унапређење пословања из Београда је носилац ауторског (искључивог) права
рачунарског програма (софтвера) за програмски систем који се користи за обрачун зарада Трезор-Саветниk
Прибављено је позитивно Мишљење Управе за јавне набавке, број 404-02-1090/18

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Завод за унапређење пословања ДОО, Устаничка 64/14, 11000 Београд

Остале информације:
Понуду доставити на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ ТРГ СВЕТОГ САВЕ 33 ,
37215 Ражањ, са назнаком :
„Понуда за јавну набавку добра ЈН број 1.2.11/18 - Одржавање софтвера – Трезор-СаветникНЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.04.2018.
године до 13,00 часова. Отварање понуда је јавно и могу учествовати сва заинтересована
лица. Отварање понуда вршиће се у малој сали општине Ражањ 02.04.2018.године у 13,30
часова.

