ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општинска управа Горњи Милановац

Адреса наручиоца:

Таковска 2

Интернет страница наручиоца:

www.gornjimilanovac.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 бр. 3/2016 ПП је услуга Одржавање програма за финансије
*72267000-Услуге одржавања и поправке софтвера
Предмет јавне набавке је одржавање модула програма САВЕТНИК и то:
Рачуноводствени софтвер Трезор - Саветник
1. Буџетско рачуноводство (модули: финансијско рачуноводство, планирање, извештавање)
2. Обрачун зарада
3. Основна средства
4. Ликвидатура
Одржавање програма се састоји од:
• Сталне контроле и одржавања програма у исправном и функционалном стању
• Измена у програму које настају због промена законских прописа
• Редовних обилазака у току године, а најмање једанпут годишње да би се преконтролисале базе података (унети
подаци за сваки модул)
• Константне обуке и усавршавања оператера за рад на програму и уопште на целом систему, телефоном, осим у
изузетним случајевима,
• Редовна дистрибуција нових, измењених верзија програма, електронском поштом (Интернет), редовном поштом
(инсталационе дискете) или лично, доласком код Наручиоца
• Сталних стручних консултација и обука извршиоца за коришћење програма на семинарима, као и објављивањем
објашњења у месечном часопису

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:
„Завод за унапређење пословања“ д.о.о. Београд је власник искључивих права и аутор
софтвера „Трезор – Саветник“ које користи Одељење за привреду и финансије у Општинској
управи Горњи Милановац.
С обзиром на то да постоје искључива права наведеног предузећа на софтвер који су
израдили, те да ниједан други понуђач не може приступити истом и пружити услуге
одржавања, Наручилац је на основу мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-121/16
од 27.01.2016. године покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 2) Закона.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
"Завод за унапређење пословања" Београд
ул. Устаничка 64/14
11000 Београд

Остале информације:

