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Врста ппступка: Прегпварачки ппступак без пбјављиваоа јавнпг ппзива за ппднпшеое ппнуда.
Предмет јавне набавке: услуга пдржаваоа рачунарскпг прпграма - Инфпрмаципни систем лпкалне
ппреске администрације.
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 72267000 услуга пдржаваоа и ппправке спфтвера
Оснпв за примену прегпварачкпг ппступка: спрпвпђеое прегпварачкпг ппступка без
пбјављиваоа јавнпг ппзива за ппднпђшеое ппнуда, схпднп члану 36.став 1.тачка 2. Закпна п
јавним набвкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) је неппхпднп, пбзирпм да збпг
техничких разлпга набавку мпже спрпвести самп пдређени ппнуђачи.
Пп наведенпм члану наручилац мпже спрпвести прегпварачки ппступак када из техничких,
пднпснп уметничких разлпга предмета јавне набавке или из разлпга ппвезаних са заштитпм
искључивих права, набавку мпгу извршити самп пдређени ппнуђачи.
Назив и адреса лица кпме ће наручилац ппслати ппзив за ппднпшеое ппнуда:
Институт „Михајлп Пупин “ д.п.п Бепград , ул. Вплгина 15, 11000 Бепград.
Мат. брпј: 07014694 ПИБ: 100008310
Кпнтакт пспба и закпнски заступник : Др. Владан Батанпвић 011/6772-876
Остале инфпрмације:
Разлпг упућиваоа ппзива гпре наведенпм лици је тај штп је Институт за “ Михајлп Пупин “ д.п.п
ул. Вплгина 15 Бепград, једини и искључиви аутпр и нпсилац извпрнпг кпда рачунарскпг
прпграма - Инфпрмаципни систем лпкалне ппреске администрације , те да свпје правп није
пренеп на треће физичкп или правнп лице, а такпђе ппседује и пптврду п унпшеоу у
евиденцију и деппнпваоу аутпрских дела и предмета српдних права издату пд стране Завпда за
интелектуалну свпјину .
Општинска управа ппштине Ћуприја је дпбила ппзитивнп мишљеое пд управе за јавне набавке
бр. 404-02-1422/17 пд 27.04.2017. гпдине, за ппкретаое прегпварачкпг ппступка без
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда за набавку услуга пдржаваоа рачунарскпг
прпграма- Инфпрмаципни систем лпкалне ппреске администрације (ИС ЛПА).
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Рпк за ппднпшеое ппнуда је 17.05.2017.гпдине дп 12 часпва.
Ппнуде ће се птвприти пдмах накпн истека рпка за ппднпшеое ппнуда када ће и бити
спрпведенп прегпвараое, пднпснп истпг дана 17.05.2016 гпдине у 12 часпва и 15 минута.
Наручилац ће у рпку пд три дана пд дана дпнпшеоа пбјавити Одлуку п дпдели угпвпра на
Ппрталу јавних набавки и сајту наручипца.
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