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

Назив наручиоца:

Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис"Пожаревац

Адреса наручиоца:

улица Воје Дулића број 28 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца: www.parkingservis.com
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Број и датум доношења одлуке: интерни број 2041 од 9.8.2018.године
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 одржавања софтвера за контролу и наплату паркирања које
обухвата: услугу стандардног одржавања система, трошкове сервера на коме се налази софтвер,
трошкове СИМ-дата картица за преносне рачунаре којима се врши контрола паркирања (ГПРС
саобраћај), накнада за коришћење инфраструктуре мобилних оператера (трошкови закупа
кратких бројева), трошкови свих комуникационих линкова неопходних за функционисање
система, све трошкове неопходне опреме и системских лиценци система и другог системског
софтвера, као и све остале зависне и допунске трошкове везане за испоруку система.
Ознака предметне набавке из Општег речника набавке: 48000000 -програмски пакети и
информациони системи

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:

Наручилац је покренуо преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са
чланом 36. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама, а на основу Мишљења Управе за јавне
набавке број 011-00-99/18 од 10.7.2018. године.
С обзиром на то да је Easy Park d.o.o. Beograd искључиви власник ауторског права на
софтверу „mParking Easy Park“ овај понуђач је позван да учествује у преговарачком поступку.

Процењенa вредност јавне набавке:

1.950.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда:

1 ( једна)

- Највиша

1.950.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.950.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

1.950.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.950.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
EASY PARK ДОО БЕОГРАД Милована Маринковића 31 Београд Матични број 20817003 ПИБ
107505888 који је доставио понуду заведену под бројем 1973 од 3.8.2018.године.

Период важења уговора:

20 ( двадесет ) месеци од 1.9.2018.године

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10(десет) дана од
дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Остале информације:
/

