Обавештење за добровољну претходну транспарентност
Циљ овог обавештења је да обезбеди добровољну претходну транспарентност како је наведено одредбама Закона о јавним набавкама и Уредбе о
јавним набавкама у области одбране и безбедности

ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац
I.1)

Назив и адресе

Назив:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Порески идентификациони број (ПИБ):
105700713

Адреса: БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 16
Место:

НОВИ САД

НСТЈ ознака: RS123

Поштански број: 21000

Држава: Србија

Особа за контакт:

Хорват Драган

Телефон: +381 4874385

Електронска пошта:

psz@vojvodina.gov.rs

Факс:

Интернет страница(-е):
Главна страница:

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

Страница профила наручиоца: http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

I.4)

Врста јавног наручиоца (у случају обавештења коју објављује јавни наручилац)
Министарство или други државни органи, укључујући
њихове подручне или локалне јединице

Покрајинска или локална агенција/канцеларија

Јавна агенција/канцеларија

Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у
општем интересу

Органи аутономне покрајине или органи јединице
локалне самоуправе

Друга врста:
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I.5)

Основна делатност (у случају обавештења коју објављује јавни наручилац)
Опште јавне услуге

Стамбене и комуналне делатности

Одбрана

Социјална заштита

Јавни ред и мир

Рекреација, култура и религија

Заштита животне средине

Просвета

Привреда и финансије

Друга делатност: 8411-делатност државних
органа

Здравство

I.6)

Основна делатност (у случају обавештења коју објављује секторски наручилац)
Производња, пренос и дистрибуција гаса и топлотне
енергије

Железничке услуге

Електрична енергија

Услуге градске железнице, трамваја, тролејбуса и
аутобуса

Вађење гаса и нафте

Делатности повезане са лукама

Истраживање и вађење угља и других чврстих горива

Делатности повезане са аеродромима

Водоснабдевање

Друга делатност: 8411-делатност државних
органа

Поштанске услуге
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Одељак II: Предмет
II.1)

Предмет набавке

II.1.1)

Назив: Набавка услуге затварања пословних књига за 2021. годину и
инсталација нових измена програма едиције Мали пословни програми

Референтни број: 138-401-392/2022-5

II.1.2)

Главна CPV ознака:

Додатна CPV ознака:

II.1.3)

Врста предмета набавке

II.1.4)

Кратак опис:

72265000 - Услуге конфигурације софтвера
Радови

Добра

Услуге

Уговор о набавци услуге обнове годишње лиценце програма едиције Мали пословни програми, број: 138-401-92/2021-17
закључен је 2021. године са важењем до 20.11.2022. године. Предметне услуге нису обухваћене наведеним закљученим
уговором.
II.1.6)

Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија

II.1.7)

да

не

Укупна вредност набавке (без ПДВ-а)
Вредност: 7.052,00

Валута: RSD

(Молимо унесите коначну укупну вредност јавне набавке. Податке о појединим уговорима унесите у Одељак В.)
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за њихово укупно трајање)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о
додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

II.2)

Опис

II.2.1)

Назив: Набавка услуге затварања пословних књига за 2021. годину и
инсталација нових измена програма едиције Мали пословни програми

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака:

Партија број:

Додатна CPV ознака:

72265000 - Услуге конфигурације софтвера
II.2.3)

Место извршења
НСТЈ ознака: RS123
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Нови Сад

II.2.4)

Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга)

Набавка услуге затварања пословних књига за 2021. годину и инсталација нових измена програма едиције Мали пословни
програми.Програм едиција Мали пословни програми који обухвата следеће софтверске модуле:
•

модул за финансијско рачуноводство – Конто (стандардни пакет)

•

модул за обрачун зарада и накнада – Тотал С 400

уведен као ауторско дело „Привредни саветник-Информационе технологије“ доо из Београда, у евиденцију ауторских
дела и предмета сродних права Завода за интелектуалну својину РС.
II.2.5)

Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми
Критеријум квалитета –

Назив:

Пондер:

Критеријум трошка

Назив:

Пондер:

–

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
II.2.11)

Подаци о опцијама
Опције

да

не

Опис опција:
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II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:
II.2.14)

Додатни подаци:

Одељак IV: Поступак
IV.1)

Опис

IV.1.1)

Врста поступка (молимо попунити Прилог Д)
Додела уговора без објављивања јавног позива – изузеци од примене Закона о јавним набавкама (молимо попунити Прилог Д)

IV.1.3)

Подаци о оквирном споразуму
Набавка укључује успостављање оквирног споразума
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Одељак V: Додела уговора
Уговор бр.:

Партија бр.:

V.2)

Додела уговора

V.2.1)

Датум одлуке о додели: 22.02.2022

V.2.2)

Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката

V.2.3)

Назив и адреса изабраног понуђача

Назив:

ПС. ИТ ДОО БЕОГРАД

Назив: Набавка услуге затварања пословних књига за 2021.
годину и инсталација нових измена програма едиције Мали
пословни програми

да

не

Порески идентификациони број (ПИБ):
100168500

Адреса: ЖИВОЈИНА ЖУЈОВИЋА, 14
Место:

Београд (Звездара)

НСТЈ ознака: RS11

Поштански број: 11050

Држава: Србија

Електронска пошта:

kontakt@psit.rs

Телефон:

Интернет страница:

www.psit.rs

Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник
В.2.4)

да

+381 011-785-0383

не

Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије:

10.000,00

Укупна вредност уговора/партије:

Валута: RSD

7.052,00

Валута: RSD

(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна
обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
V.2.5)

Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:

Валута: RSD

Део:
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:
(Само у случају обавештења у складу са Уредбом о јавним набавкама у области одбране и безбедности)
Сви или одређени уговори са подизвођачима биће додељени у складу са чл. 35. – 37. Уредбе о јавним набавкама у области одбране и
безбедности
Део уговора о јавној набавци биће додељен подизвођачу у складу са чл. 35. – 37. Уредбе о јавним набавкама у области одбране и безбедности
Најнижи проценат: % / Највиши проценат: % вредности уговора
(Највиши проценат не сме прелазити 30% вредности уговора о јавној набавци)
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Одељак VI: Допунски подаци
VI.3)

Додатни подаци:

VI.4)

Заштита права

VI.4.1)

Тело надлежно за заштиту права

Назив:

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26
Место:

Београд

Поштански број: 11 000 Држава: РС

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs

Телефон: +381 112060905

Интернет страница: http://kjn.rs

Факс:

VI.4.3)

+381 112060918

Поступак заштите права
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права:

Захтев за заштиту права којим се оспорава законитост доделе уговора применом одредаба чл. 11–21. овог закона,
сматраће се благовременим ако је поднет у року од десет дана од дана објављивања обавештења за добровољну претходну
транспарентност из члана 109. став 5. овог закона, уколико је наручилац наведено обавештење објавио.
Подносилац захтева који је пропустио да поднесе захтев за заштиту права у складу са ставом 1. овог члана, нема право да
поднесе захтев за заштиту права након објављивања обавештења о додели уговора, уколико наручилац наведено обавештење
објави.
VI.4.4)

Служба од које се могу добити информације о заштити права

Назив:
Адреса:
Место:

Поштански број:

Држава: Србија

Електронска пошта:

Телефон:

Интернет страница:

Факс:

VI.5)

Датум слања овог огласа: 23.03.2022
Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.
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Прилог Д
Образложење доделе уговора без објављивања јавног позива
Јавна набавка је изузета од примене Закона о јавним набавкама

Објашњење
Молимо објасните на јасан и разумљив начин зашто је додела уговора без објављивања јавног позива законита, наводећи релевантне
чињенице и, према потреби, правне закључке у складу са Законом:
На годишњем нивоу износ наведених услуга (код нас се воде као компијутерске услуге) је нижи од износа који је
законом прописан као лимит за спровођење поступка јавне набавке.
Правни основ: Члан 27. тачка 1)
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