ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈКП Водовод и канализација

Адреса наручиоца:

Ул. 28. Новембар бр. 35, Нови Пазар

Интернет страница наручиоца:

www. viknp.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Услуга одржавања софтвера за обрачун и наплату комуналних услуга.
Ознака из општег речника: 72267000-услуге одржаванња и поправке софтвера

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Првобитно закључени уговор: 2118 од 12.11.2010 год.
Уговор о уступању на употребу извршне верзије софтвера за обрачун комуналних услуга под
називом „Наплата – систем за обрачун и наплату комуналних услуга – софтверске
компоненете “ број 110/19 од 25.06.2019 године.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Преметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у сладу са Законом и подзаконским актима којим се урађују јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда је члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.
Наручилац је поднео захтев за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, Управи за јавне набавке, и од исте добио позитивно
мишљење број 404-02-2087/2020 од 12.05.2020 године о основаности примене преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања
софтвера за обрачун и наплату комуналних услуга.
Понуђач који ће бити позван у пступку преговарања, је OmniData d.o.o Шабац, Стојана Новаковића
27, закључио уговор број 2118 од 12.11.2010 године чији је предмет ауторско дело софтверски
програм НАПЛАТА – СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН И НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА – СОФТВЕРСКЕ
КОМПОНЕНТЕ као и споразум о унапређењу сарадње и решавање плаћања доспелих и
новонасталих обавеза број 1151 од 20.06. 2012 године. Наведени софтверски програм понуђача
„OmniData“ d.o.o Шабац, Стојана Новаковића 27 је у употреби од дана потписивања уговора а
наручилац ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар је сходно одредбама уговора је обезбедио
адекватно организован и компетентан тим извршилаца, чији чланови имају јасно подељене улоге,
овлашћења и задужења и обучени су за коришћење система НАПЛАТА – СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН И
НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА – СОФТВЕРСКЕ КОМПОНЕНТЕ поменутог софтверског програма.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ОмниДата доо Шабац, Стојана Новаковића бр.17
ПИБ: 105695391
Матични број: 20437383

Остале информације:
Контрола извршених услуга одржавања које су предмет ове јавне набавке се врши
верификацијом извештаја пружаоца услуга о пруженим услугама за месец за који се
испоставља рачун, од стране овлашћеног представника Наручиоца, оценом да ли извршене
услуге испуњавају уговорени квалитет, на начин и под условима утврђеним уговором о јавној
набавци.
Начин и рок извршења: Извршилац ће услуге извршавати сукцесивно до краја трајања
уговора.
Место извршења услуге је седиште Наручиоца, Јавно комунално предузеће Водовод и
канализација Нови Пазар Ул. 28. Новемабар, бр. 35.

