ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Адреса наручиоца:

ТРГ СВЕТОГ САВЕ 33, 37215 Ражањ

Интернет страница наручиоца:

www.rayanj.org

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Предмет јавне набавке је набавка услуге Одржавање софтвера ИС ЛПА.
Прибављено је мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-534/2020 од 06.02.2020.
ОРН 72000000 - Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка.
Спецификација услуга
Услуга одржавања софтвера ЛПА подразумева:
1. Одржавање апликативног решења
2. Техничка подршка
Техничка подршка је услуга за разрешавање конкретних проблема у раду крајњег крајњег корисника са ИС ЛПА
не обезбеђује обуку, кастомизацију или неку другу услугу. Типови техничке подршке:
- Техничка подршка удаљеним приступом (online-телефон, web sajt, instant messaging ili offline-email) која се
организује кроз систем нивоа:
Први ниво подршке пружа одговоре на најопштија питања
Други ниво решава проблеме у подешавању и конфигурисању корисничких база података, идентификуке
инфраструктурне проблеме, проблеме у раду HW, мреже и
Виши ниво подршке организовани су кроз тимове сарадника у зависности од њихове специјализације: HW тим
(одговоран за функционисање радних станица и сервера), network тим (одговоран за функционисање мреже и
мрежног софтвера), апликациони тим (одговоран за функционисање апликације)

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:
Чл. 36.ст.1 тачка 2) Закона-Из техничких и разлога повезаних са заштитом искључивих права
Институт Михајло Пупин из Београда је носилац ауторског (искључивог) права рачунарског
програма (софтвера) за програмски систем који користи наша општина за обављање послова
(администрирање) службе локалне пореске администрације (ЛПА), апликације за масовну
штампу, и информационог система за ЛПА
Прибављено је мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-534/2020 од 06.02.2020.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Институт Михајло Пупин ДОО, Београд, Волгина 15, 11000 Београд

Остале информације:

