ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Специјална болница за неспецифичне плућне болести
"Сокобања"

Адреса наручиоца:

Ул. Војводе Мишића бр.48
18230 Сокобања

Интернет страница наручиоца:

www.soko-banja.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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. 27/1 су услуге – Месечно одржавање књиговодственог програма
и програма за плате.
Набавка није обликована по партијама.
Ознака из општег речника набавки: 50324100 - Услуге одржавања система

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:
Члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може
спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.
Предмет јавне набавке је услуга месечног одржавања књиговодственог програма и програма
за плате за потребе наручиоца Специјалну болницу "Сокобања"-Сокобања.
Наручилац Специјална болница "Сокобања"-Сокобања је дана 27.04.2015.године закључила
уговор бр.02-22/17/6 са понуђачем "BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS"доо - Београд, за услугу
израде програма за књиговодство. Како је "BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS"доо - Београд,
једини на територији РС који има право одржавања програмског пакета NexTBIZ, а на основу
споразума о уступању уговора и преносу ауторских права између "Bit Impeks"doo и "BIT
TOTAL HEALTH SOLUTIONS"доо - Београд, не постоји могућност да нека друга фирма ради
одржавање истог.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
"BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS"доо, ул. Љермонтова бр.13, 11000 Београд, ПИБ 105998018,
матични број: 20516445

Остале информације:

