ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈП''Водовод'' Врање

Адреса наручиоца:

Београдска бр. 63

Интернет страница наручиоца:

www.vodovodvranje.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Лиценца за програм ''наплата''(Набавка и одржавање лиценци НАПЛАТА за обрачун
комуналних услуга)
Шифра из ОРН-а: 72267000

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор број:
1188 од 17.04.2013

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
На основу спроведеног поступка јавне набавке – Софтверско решење за потребе обрачуна и
потрошње воде - , Наручилац ЈП''Водовод'' – Врање је дана 17.04.2013. годин склопио уговор
са Друштвом за пројектовање и израду информационих система '' Омнидата'' доо Шабац, за
израду наведеног софтвера. Предмет Захтева за мишљење о основаности примене
преговарачког поступка и предметне јавне набавке није набавка новог софтвера већ
уступање на употребу и одржавање извршне верзије апликативног софтвера и лиценци
програмских модула софтвера за који је носилац искључивог права над изворним
програмским кодом наведеног софтвера''Омнидата'' доо Шабац.
На основу горе наведеног, произилази да је ''Омнидата'' доо Шабац, једини у могућности да
нам пружи услугу редовног одржавања и техничке подршке програма ''наплата-систем за
обрачун и наплату комуналних услуга-софтверске компоненте''.
На основу првобитног уговора већ су добијена позитивна мишљења Управе за јавне набавке
број 011-00-753/14 од 19.08.2014. године и број 404-02-3554/15 од 14.10.2015 године као и
број 404-02-3368/16 од 28.11.2016. године за покретање преговарачког поступка и да је у
складу с тим спроведен преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда 2014., 2015. и 2016. године.
У складу са чланом 36. став 1, тачка 2. Наручилац сматра да постоје оправдани технички
разлози да предметну набавку изврши само одређени, горе поменути понуђач.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
''ОМНИДАТА'' ДОО ШАБАЦ, ул. Стојана Новаковића 27
МБ: 20437383, ПИБ: 105695391

Остале информације:
Управа за јавне набавке је доставила Наручиоцу допис бр. 04-02-4412/17 od
20.12.2017.године којим даје позитивно мишљење за спровођење преговарачког поступка
без објављивања позива.

