
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Наручилац је крајем 2019. године  закључио Уговор о миграција података за евиденцију и обрачун потрошње воде и формирање јединствене базе интегрисаног информационог система, са AВsoft доо Београд, за уговорену  вредност набавке од 501.242,50 динара без ПДВ-а. Након формирања јединствене базе интегрисаног информационог система, Наручилац има потребу да уговори одржавање истог уз набавку годишњих лиценци за систем мерења, обрачуна и наплате потрошње воде.   Сви АБ Софт модули, процедуре и специјалне апликације су израђене уз коришћење АБ Софт развојних алата базираних на Microsoft платформи, те је и одржавање истих у искључивој надлежности АБ Софта, као произвођача и аутора инсталираног основног и проширеног софтвера.  АБ Софт има искључиво право над програмским кодом пословног софтвера, те је једини у могућности да пружи услугу одржавања пословног софтвера. Кроз поступак испитивања тржишта, Наручилац је утврдио да одржавање пословног  софтвера може да врши само понуђач који га је  произвео, инсталирао и прилагодио потребама ЈП Кикинда. 
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