ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
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

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: 72000000 -Услуге информационе
технологије: саветодавне услуге,израда апликација

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 404-02-921/20 од 27.2.2020. године.
С обзиром на то да је Easy Park d.o.o. Beograd искључиви власник ауторског права на
софтверу „mParking Easy Park“ овај понуђач ће бити позван да учествује у преговарачком
поступку.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Privredno društvo za trgovinu i usluge EASY PARK društvo sa ograničenom odgovornošću
Beograd-Zemun ул. Насеље Земун Поље Мала Пруга 8

Остале информације:

