ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Адреса наручиоца:

Светог Саве бр.76, 12240 Кучево

Интернет страница наручиоца:

www.kucevo.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 је услуга - услуга одржавања информационог система ЛПА.
Назив и ознака из општег речника набавке: 72260000 - услуге повезане са софтвером.

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:
У складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник РС``, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
наручилац има потребу да покрене преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку
услуге обезбеђења коришћења информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) и његовог
одржавања и услуга техничке подршке у раду са ИС ЛПА за потребе локалне пореске администрације Општинске
управе Кучево. Предметну набавку из техничких разлога и из разлога повезаних са заштитом искључивих права
оправдано може испунити само одређени понуђач – Институт``Михајло Пупин``Д.О.О. из Београда, зато што он поседује
изворни код.
Оправдање за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36.
став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама састоји се у чињеници да је Општинска управа Кучево 2009.године укључена
у пројекат фискалне децентрализације Србије.
У оквиру Пројекта Фискална децентрализација Србије, који је финансиран средствима из НИП-а, Институт``Михајло
Пупин``Д.О.О. из Београда реализовао је и увео у експлоатацију Информациони ситем локалне пореске администрације
(ИС ЛПА) као и подршку процесима утврђивања, наплате и контроле изворних прихода јединице локалне самоуправе.
Општинска управа Кучево добила је на коришћење софтвер за информациони систем локалне пореске администрације
(ИС ЛПА), са чијом практичном применом је Наручилац изузетно задовољан.
Институт``Михајло Пупин``Д.О.О. из Београда, са којим ће се водити преговарачки поступак, у склопу наведеног
пројекта израдио је софтвер за информациони систем локалне пореске администрације ИС ЛПА за подрушку
пословним процесима које се односе на изворне приходе јединице локалне самоуправе.
Наручилац користи наведени софтвер који је неопходан за процес рада, а за коришћење ових производа нужно се
морају поштовати права интелектуалне својине. Обим и озбиљност рада у поменутом органу локалне самоуправе
захтева највећу стручност везану за пружање услуга обезбеђења коришћења система пореске администрације ИС ЛПА и
његовог одржавања и услуга техничке подршке у раду ИС ЛПА.
Наручилац је у складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама поднео Управи за јавне набавке захтев за
мишљење о основаности примене преговарачког поступка наводећи напред наведено као разлог за примену наведеног
поступка. Дана 08.04.2019. године Управа за јавне набавке је наручиоцу дала позитивно мишљење у вези примене
преговарачког поступка са Институтом``Михајло Пупин``Д.О.О. из Београда, ул.Волгина бр.15, 11000 Београд (допис је
код наручиоца примљен и заведен на писарници дана 11.04.2019. године).

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Институт ``Михајло Пупин``Д.О.О.
ул.Волгина бр.15
11000 Београд
ПИБ: 100008310
МБ: 07014694

Остале информације:
/

