ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Дом здравља Младеновац
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Краљице Марије бр.15
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.dzmladenovac.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Здравство
БРОЈ И ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ: Број 33 од 01.04.2014.године
ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ:
Услуге одржавања информационог система здравствене установе Е - Картон
72267000- услуге одржавања и поправке софтвера.
БРОЈ И ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА ПРВОБИТНО ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА У
СЛУЧАЈУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПАКА ИЗ ЧЛАНА 36. СТАВ 1. ТАЧ. 4)
И 5) ЗАКОНА:
Број првобитно закљученог уговора 17/11 од 04.07.2011.године
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ
ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ:
Информациони систем здравствене установе Е - Картон инсталиран је у Дому
здравља Младеновац, од стране предузећа ЗИПСОФТ д.о.о. из Новог Сада који је
искључиви носилац ауторског права предметног рачунарског програма и у питању
је ауторско дело тог предузећа, те ниједан други понуђач не може приступити
истом и пружити услуге одржавања. У складу са наведеним, наручилац је покренуо
преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са чланом 36. ст. 1.
тач. 2) Закона.
Наручилац је 10.02.2014. године упутио Управи за јавне набавке Захтев за
мишљење о основаности примене преговарачког поступка, о покретању
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на основу
члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, наш број : 181 од 13.02.2014.
године.
Управа за јавне набавке је захтевала да Наручилац тај захтев допуни дописом број
404-02-573/14 од 24.02.2014.године.
На основу захтева Управе за јавне набавке Наручилац је тај захтев допунио
дописом број181/3 од 03.03.2014.године.
Управа за јавне набавке је дописом бр. 404 – 02 – 573/14 од 12.03.2014. године, дала
позитивно мишљење на Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка, наш број Захтева 181/3 од 03.03.2014. године.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 970.833,00 динара без пдв-а
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: једна понуда је примљена.
ПОНУЂЕНА ЦЕНА :
-Највиша пре преговарања: 1.157.400,00 динара без ПДВ-а
-Најнижа после преговарања: 969.600,00 динара без ПДВ-а
ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
-Најнижа после преговарања: 969.600,00 динара без ПДВ-а
ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО
ПОДИЗВОЂАЧА: Понуђач наступа самостално.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ И ПОНУДИ КОЈОЈ ЈЕ ДОДЕЉЕН
УГОВОР:
Понуђач ЗИПСОФТ д.о.о. из Новог Сада, улица Раковачка бр. 32
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: 12 месеци
ПОДАЦИ О НАЧИНУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на e-mail. nabavke@dzmladenovac.rs , факсом на број 011/ 8230-191 или
препорученом пошиљком са повратницом.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара, број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха
уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет
Републике Србије.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од
дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за
подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку. Поступак заштите
права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Радно време наручиоца је сваког радног дана од 7 до 15 часова.

ДИРЕКТОР
др Велимир Вешовић
______________________

