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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/2012), и Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда бр.1115/4 од
05.06.2014, директор Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање,
Београд, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,Београд као наручилац, у
поступку јавне набавке бр. 7/2014, Уговор о јавној набавци услуге одржавања софтвера за
рачуноводство Завода додељује предузећу ''Мерц'' д.о.о из Земуна, ул. Карађорђева 4-6.

Образложење:
Набавка је планирана Планом набавки Градског завода за геронтологију и палијативно
збрињавање, Београд, за 2014. годину бр.174/4-2 од 30.01.2014.г., ОРН 72267000.
Завод је упутио Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка
Управи за јавне набавке РС бр.931 дана 8.5.2014.г., на који је добио позитивно мишљење
Управе за јавне набавке РС 404-02-1805/14 дана 19.5.2014.
Процењена вредност јавне набавке је била 375.000,00 динара без ПДВ-а.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је покренут на
основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама из следећих разлога:''ако
због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач''. Понуђач ''Мерц'' д.о.о је аутор инсталираног апликативног софтвера, на основу
Уговора бр. 705/6 од 18.4.2012.г.
Понуђач у поступку je биo: ''Мерц'' д.о.о из Земуна, ул. Карађорђева 4-6.
У поступку јавне набавке је примењен критеријум најниже понуђене цене.Елементи
уговора око којих се преговарало је цена услуге одржавања софтвера за медицински
сегмент Завода.
Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда бр.1115/4 од
05.06.2014.г., оценила да се уговор додељује предузећу ''Мерц'' д.о.о из Земуна, ул.
Карађорђева 4-6, а на основу понуде бр. 0106/1 од 03.06.2014.године.
Вредност Уговора: 360.000,00 динара без ПДВ-а.

Правна поука: У складу са чланом 149. став 7. Закона о јавним набавкама захтев за
заштиту права се може поднети у року од 10 дана од објављивања Одлуке на Порталу
јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља непосредно наручиоцу и
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима ЈН.
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