
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"  Панчево
	Text2: Змај Јове Јовановића број 6, Панчево
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs 
	Text5: ЈН А13/2017 - Одржавање апликативног софтвера за потребе ЈП „Дирекција“, за период 01.06.2017. године до 31.12.2017. године.Опис предмета јавне набавке: услуге-ОРН-72267200.
	Text6: /
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Dropdown2: [Услуге]
	Text7: Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015): „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.“Уговор о набавци апликативног софтвера број 01-8911/07 закључен дана између „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ Београд и ЈП „Дирекција“ Панчево, дана 30.10.2007. године. „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ Београд ПОСЕДУЈЕ ауторско право на ауторском делу-рачунарском програму „Интегрални информациони систем локалне самоуправе-HERMES“, стога је неопходно спровести преговарачки поступак са „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ Београд за одржавање тог апликативног софтвера, како би се обезбедио континуирани рад и несметано функционисање пословања предузећа. 
	Text8: „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ БеоградМис Ирбијеве 48 гБеоград
	Text9: Пружање услуга на пословима развоја и одржавања апликативног софтвера за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево подразумева за следеће послове:• ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ• ЛИКВИДАТУРА• МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ• ОСНОВНА СРЕДСТВА• ОБРАЧУН ЗАРАДЕ• ИСПЛАТЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА• НАКНАДА • ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА• ФАКТУРИСАЊЕ• БЛАГАЈНА • ПИСАРНИЦА• НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА


