ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића број 1 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Услуге

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 бр. 04-1/2017 је одржавање информационог система за финансијско
материјално пословање - ФИМЕС за 2017/2018 годину.
Назив и ознака из општег речника набавки:
72267100 – одржавање софтвера за информационе технологије

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 јавне набавке спроводи се у складу са чланом 36 став 1., тачка 2 Закона о јавним
набавкама и на основу Мишљења управе за јавне набавке број 404-02-2094/17 од 21.06.2017. године.
Универзитет у Новом Саду је у 2014. години закључио уговор број 02-18/2013/10 дана 23.01.2014. године
за јавну набавку 02-18/2013 – Израда информационог система за финансијско материјално пословање и
рад студентске службе за потребе Универзитета у Новом Саду – ФИМЕС. С обзиром да је током 2015.
године истекао гарантни период од годину дана који је обухватао услугу бесплатног одржавања
инсталираног информационог система, у 2015 и 2016. години Универзитет у Новом Саду је након
добијања позитивног мишљења Управе за јавне набавке о испуњености услова за примену
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (бр. 404-02-209/15 од 11.06.2015.
године) спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда и закључио
уговор број 04-1/2015/8 дана 08.07.2015. године о пружању услуга одржавања постојећег
информационог система за 2015 годину као и након добијања позитивног мишљења Управе за јавне
набавке о испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда (бр. 404-02-1798/16 од 14.06.2016. године) спровео преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда и закључио уговор број 04-1/2016/10 дана 25.07.2016. године
о пружању услуга одржавања постојећег информационог система за 2016 . Како је уговор о одржавању
закључен на годину дана и ускоро истиче, а с обзиром да је Универзитет у Београду – Електротехнички
факултет развио информациони систем ФИМЕС и да самим тим поседује искључиво право за одржавање
поменутог система који ми и даље користимо, молимо вас да нам одобрите спровођење преговарачког
поступка без објављивања позива ради закључења уговора о јавној набавци.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Преговарање ће се вршити са добављачем Универзитет у Београду – Електротехнички
факултет, 11120 Београд, Булевар Краља Александра 73, ПИБ: 100206130, Матични број:
07032498.

Остале информације:

