
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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	Text5: Услуга одржавања и надоградње Портала јавних набвки, Број: ЈН 01/2017Шифра из ОРН-а: 72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвераУслуга одржавања и надоградње Портала јавних набвки подразумева:I  Услуга одржавања Портала јавних набавки1)редовно одржавање Портала јавних набавки у смислу обезбеђења континуираног коришћења Портала од стране корисника;2) одржавање, сервисирање и креирање како инкременталне тако и комплетне резервне копије базе података Портала;3) подршка администратору и стручним лицима Управе за јавне набавке;4) отклањање недостатака Портала уочених у току експлоатације;5) техничка подршка корисницима система (путем телефона и e-mail порука);6) остале захтеве корисника у оквиру постојећих функционалности Портала;II Надоградњу Портала јавних набавки, што подразумева:1) Сходно члану 61. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и члану 6. Уредбе о надзору над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству, Управа за јавне набавке је у обавези да врши објављивање Извештаја о реализацији јавних уговора који састављају јавни и приватни партнер на Порталу јавних набавки. С тим у вези неопходна је надоградња Портала кроз увођење нових функционалности којима садашња верзија не располаже, а која ће Управи за јавне набавке омогућити да на претходно креираним (унетим) подацима о јавним уговорима од стране Министарства финансија, буде додат и Извештај о реализацији јавних уговора. Страницу за додавање извештаја о реализацији јавних уговора је потребно креирати на начин тако да садржи:• одређен скуп метаподатака који ће омогућити уношење података из Извештај о реализацији јавних уговора, а које ће понуђач дефинисати заједно са Управом за јавне набавке у првој фази реализације пројекта• могућност да се сачува скенирани оригинални Извештај о реализацији јавних уговора који јавни и приватни партнер достављају Управи за јавне набавке.2) Надоградња Портала јавних набавки подразумева и израду потпортала, који ће наручиоцима обезбедити могућност уношења релевантних докумената у зависности од поступка, а у вези са спровођењем поступка за одабир приватног партнера или концесионара, на начин да наручиоцима након пријављивања на Портал јавних набавки буде омогућен приступ том потпорталу, на коме ће у првом кораку бити у могућности да се определе за начин спровођења јавно-приватног партнерства или концесије (да ли их спроводе у складу са Законом о јавним набавкама или Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама). Након тога потребно је омогућити унос релевантних докумената у зависности од претходно извршеног избора. Унос документа је потребно реализовати на начин да садрже: • одређен скуп метаподатака који ће омогућити уношење релевантних докумената у зависности од претходно одабраног поступка, а које ће понуђач дефинисати заједно са Управом за јавне набавке у првој фази реализације пројекта• могућност да се сачува скенирани оригинални документ који се објављује на Порталу.3) Надоградња Портала јавних набавки подразумева и дораду претраге докумената тако да сви претходно описани документи могу бити доступни јавно
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