ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГE ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА РАЧУНОВОДСТВО
ЗАВОДА, ЈН БР. 7/2014
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДE
Наручилац: Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, Краља
Милутина 52
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Редни број јавне набавке за текућу годину: 7/2014.
Врста предмета набавке су: услуге
Предмет јавне набавке: услугa одржавања софтвера за рачуноводство Завода ОРН:
72267000- услуге одржавања и поправке софтвера.
Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива су у складу са
чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ''ако због техничких, односно
уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач''.
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.
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива ће се водити са предузећем ''Мерц''
д.о.о, ул. Карађорђева 4-6, Земун , који је аутор, односно испоручилац апликативног
софтвера , на основу Уговора бр. 705/6 од 18.4.2012.године.
Понуђач је дужан да понуду припреми и поднесе у складу са конкурсном документацијом. Не
прихватају се понуде са варијантама.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести пун назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу: Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,
Београд, ул. Краља Милутина бр.52, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге
одржавања софтвера за рачуноводство Завода, ЈН бр.7/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.06.2014.г. до 12
часова .
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде . Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум
и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда се подноси на обрасцу који је саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку отвориће понуду у 13 сати 03.06.2014. године као последњег дана рока за
достављање понуда.
Комисија за јавну набавку отвориће понуду у згради Завода, канцеларија бр.32. Отварање понуда је
јавно.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити
непосредно након отварања понудe. Преговарање ће се вршити у више корака, непосредно,
усменим путем, све док се не усагласи коначно понуђена цена. О преговарању ће се водити
Записник о преговарању.
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