ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур"Врњачка Бањa.

Адреса наручиоца:

Булевар српских ратника број 18.

Интернет страница наручиоца: merkur@vrnjcispa.rs
Врста наручиоца:

Здравство

Број и датум доношења одлуке: 01-2739/6 од 17.07.2018. године
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:
Одржавање инсталираног информационог система.
Mесто извршења услуга се налази у Врњачкој Бањи.
Ознака из општег речника набавке:
72267100

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:

Правни основ (основ из члана 36. Закона):
Због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач
(члан 36., став 1., тачка 2.).
Наручилац је са наведеним понуђачем још 2007.године, након спроведеног поступка јавне
набавке закључио уговор о изради медицинског информационог система, а касније и
уговоре о одржавању истог. Узимајући у обзир чињеницу да је приликом израде
информационог система понуђач задржао ексклузивно ауторско право над "изворним
кодом порограма" (sourceom), а што и јесте пракса када се купује софтвер, онемогућено је
да било који други понуђач врши одржавање испорученог медицинског информационог
система.

Процењенa вредност јавне набавке:

2.000.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

1.650.000,00

- Најнижа

1.650.000,00

- Највиша

1.650.000,00

- Најнижа

1.650.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
"Diyomi soft" d.o.o. Ниш, ПИБ 100667439, мат. бр. 17273809.

Период важења уговора:

365 дана

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Поука о правном леку: Против ове Одлуке понуђачи у поступку јавне набавке у року од 5
(пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки могу Републичкој комисији
поднети Захтев за заштиту права.

Остале информације:

