ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о.
Београд

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
ПБО/1-2017/У - Набавка услуге електронске базе података за потребе Јединица за
управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд
ОРН: 48000000 - Програмски пакети и информациони системи

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:
На основу добијеног мишљења Управе за јавне набавке број 011-00-342/17од 12.10.2017. године, испуњени су услови за примену преговараког
поступка без објављивања позива за подношење понуда, предвиђени чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.
Сходно наведеном, поступак набавке из тачке 1. Одлуке биће спроведен у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона са понуђачем Pаragraf Lex који
је једини и искључиви издавач и дистрибутер електронске базе прописа Paragraf Lex.
Назив и адреса понуђача којем ће бити упућен позив за подношење понуда:
• “Paragraf Lex” д.о.о. Нови Сад, ул. Јована Бошковића 5/I/2, 21000 Нови Сад; ПИБ: 104830593; Матични број: 20240156; е-маил: redakcija@paragraf.rs
Привредно друштво “Paragraf Lex” д.о.о. је једини и искључиви издавач и дистрибутер електронске базе “Paragraf Lex”, као и стручних часописа
Правни инструктор, Пореско-рачуноводствени инструктор, Буџетски инструктор и Царински инструктор.
Поред правника, користе га и економисти и инжењери за праћење прописа из свих различитих области примене и интересовања (грађевинарство,
машинство, наука, екологија, информисање).
Електронска база “Paragraf Lex”, између осталог, пружа увид у званична обавезујућа мишљења појединих Министарстава, као и тумачења нових
закона и подзаконских аката. Такође, на свом порталу редовно објаљује огласе о привредним друштвима над којима је отворен поступак стечаја,
актуелне статистичке податке и подсетник пореских и других обавеза. У оквиру “Paragraf info” са истог портала, пружају се дневне информације о
доношењу и примени прописа.
Наручилац поменути електронски пакет прописа користи од фебруара 2011. године, када је и инсталиран на рачунарима запослених. Током година,
по мишљењу запослених, показао се као практичан и једноставан за коришћење.
Запосленима у правном, економском, техничком и сектору јавних набавки потребан је бржи и лакши приступ ажурним законским прописима и
тумачењима нових закона и подзаконских аката. Тиме би се свакодневно функционисање пословања одвијало ефикасније.
На тај начин обезбеђује се квалитетнији рад на већ познатом програмском пакету, потпуна информисаност запослених на свакодневном нивоу,
максимизира се искоришћеност могућности надградње програма, штите интереси и повећава продуктивност запослених.
Такође је важно узети у обзир да због вишегодишње сарадње те додатних погодности у погледу цене и надградње електронске базе прописа, као и
повољније котизације за учешћа на разним семинарима, наручилац остварује значајну уштеду у односу на друге потенцијалне понуђаче.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
“Paragraf Lex” д.о.о. Нови Сад, ул. Јована Бошковића 5/I/2, 21000 Нови Сад; ПИБ: 104830593;
Матични број: 20240156; е-маил: redakcija@paragraf.rs

Остале информације:

