ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јовина бр. 6

Интернет страница наручиоца: www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Број и датум доношења одлуке: број 01-1391/2015 од 16.07.2015. године
Врста предмета:

Добра

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 програма електронске писарнице за потребе ЈП
„Дирекција“ Панчево.
48000000 - програмски пакети и информациони пакети.

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:
Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС„ број 124/2012 и14/2015):
„Наручилац може спроводити 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.“
Програм електронске писарнице који је израдила компанија „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ из Београда,
већ дужи низ година се користи за евиденцију свих предмета у ЈП „Дирекција“ Панчево и састоји се из
неколико модула – елемената, од којих предузеће за сада поседује само два: „основни“ и „органи
решавања“ . Да би програм био у потпуности функционалан и омогућио формирање електронских
предмета, који подразумевају комплетну скенирану документацију која би се налазила у јединственој бази
података, неопхоно је докупити још два модула:
- Апликација за креирање електронске архиве – скенирање и
- Апликација за евидентирање поште.

Процењенa вредност јавне набавке:

708.333,00 динара без пореза на додату вредност

Број примљених понуда:

1

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

/

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
ДОО „Mega computer engineering“ Београд, Мис Ирбијеве 48г, матични број: 07753594
ПИБ: 101744114,
број понуде 6-38/2015/13.07. од 13.07.2015. године
Коначна понуђена цена понуђача ДОО „Mega computer engineering“ Београд износи 708.000,00
динара без пореза на додату вредност, односно 849.600,00 динара са порезом на додату вредност

Период важења уговора:

30 дана од дана закључења уговора

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Понуђач има право да Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом
поднесе Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема одлуке о додели
уговора, а потенцијални понуђач који није био позван да поднесе понуду у овом поступку
у року од 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Остале информације:
/

