Датум: 24.12.2014.
Број: 03-70/202
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда.
Предмет јавне набавке: услуга – одржавање софтвера, ознака из општег рачника набавке:
72267100 – одржавање софтвера за информационе технологије.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Набавка је обликована у три партије.
Датум првобитно закљученог уговора:
 партија бр. 1: „OmniData“, Шабац 15.11.2005. године,
 партија бр. 2.: „Com-Data“ доо, Нови Сад 26.12.2006. године,
 партија бр. 3: аутор Миланом Анушићем из Зрењанина кога заступа ЈАА- Ауторска
агенција за Србију а.д. Београд, 04.08.2009. године.
Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив: „OmniData“, Шабац (за партију бр.
1), „Com-Data“ доо, Нови Сад (за партију бр. 2) и Милану Анушићу, Зрењанин (за пратију бр. 3).
Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до 30.12.2014. године до 13:00 часова. Понуде
које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити
понуђачима.
Понуде се подносе на српском језику у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем
поште на адресу ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, Слободана Перића 163, 23272 Нови Бечеј са
назнаком: „Понуда за јавну набавку – одржавање софтвера, ЈН бр. 2-4/2014 – не отварати “.
Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 30.12.2014. године у 13:10 часова у пословним
просторијама Наручиоца у Новом Бечеју, ул. Слободана Перића 163.
Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати,
дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење које мора бити заведено код
понуђача, оверенo печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико
представник понуђача не достави наведено овлашћење биће третиран као општа јавност и неће
моћи активно учествовати у поступку.
Уколико поступку отварања понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се
као такав легитимише изводом из АПР и личним документима. Уколико понуђач не достави
наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на
сајту АПР.
Поступак преговарања одржаће се 30.12.2014. године у 13:30 часова.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати
комисији овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника
понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт : Жарин Биљана, факс 023/772-470, е-mail: zarinbiljana@gmail.com

