ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Дом здравља ''Др Верољуб Цакић''Мајданпек

Адреса наручиоца:

Ул. Капетанска бр.30

Интернет страница наручиоца:

http://dzmpek.org.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:
72212211- услуга израде софтвера за међуповезивање међуапликацијских платформи

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:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона, а након добијеног Мишљења
Управе за јавне набавке o oснованости примене бр. 404-02-5574/2019 од 17.12.19. године , у
Дому здравља '' Др Верољуб Цакић'' заведеним под бројем 8/1275 од 24.12.2019.године.
Преговарачки поступак се примењује због посебних техничких услова који су потребни за
функционисање информационог система Дом здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек. Наиме
пројектом ДИЛС , Министарства здравља од стране ''BIT IMPEKS DOO'' у Дому здравља ''Др
Верљољуб Цакић'', инсталиране су верзије постојећег софтвера (NEXT TBIZ) , и у циљу несметаног
функционисања информационог система неопходно је обезбедити услуге одржавања овог
система, а искључиви носилац ауторских права над NEXT TBIZ рачунарским програмом односно
искључиви власник ауторских права на Софтверима који чине NEXT TBIZ ПОСЛОВНИ
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ (од којих се у Дому здравља користе Nex TFIK i Nex TZU ) , и носилац
екскулузивног права за одржавање истих је ''BIT TOTAL HELTH SOLUTINOS'' на који је та права
Споразумом о уступању уговора и преносу ауторских права пренео ''BIT IMPEKS DOO''. С У складу
са добијеним средствима/донацијом Другог пројекта развоја здравства Србије и додатног
финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије- Уговор о додели гранта број 2161 од
29.11.2016.године (Број кредита: 8338-YF и 8830-YF), те је на основу тог Уговора измењен и
допуњен План набавки за 2019.годину у смислу додавања позиција ''АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА''
због потребе надоградње постојећег софтвера (увођење ЛИС –а лабораторијског информационог
система за три локације с међуповезивањем меуапликацијских платформи).

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
''BIT TOTAL HELTH SOLUTINOS'' (скраћено BIT THS) д.о.о Београд, ул. Љерментова бр. 13,
МБ: 20516445; ПИБ: 105998018

Остале информације:

