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АXЛЕ-Д, рачунарско програмирање  
Земун, Улица Дубровачка, број 21,  

 

Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда 

 

Предмет преговарачког поступка са АXЛЕ-Д из Београда,  је одржавање информационог 

система - базе за квалитет вода (верзија А-QУАЛ 3.0). У циљу подршке и одржавања радне 

функције софтевера неопходно је вршити одржавање информационог система - базе за 

квалитет вода (А-QУАЛ 3.0.), односно неопходна је техничка подршка кроз спровођење 

одређених активности у периоду трајања Уговора. 

Услови за учествовање, начин израде понуде и њеног подношења назначени су у конкурсној 

документацији која чини прилог овог Позива. 

Рок за подношење понуда је 4. oктобар 2016. године до 10:00 часова. 

Поступак јавног отварања понуде обавиће се на дан истека рока за достављање понуде, са 

почетком у 10:15 часова, а преговрачки поступак без објављивања јавног позива истог дана 

са почетком у 10:30 часова у просторијама Наручиоца, у присуству овлашћеног 

представника понуђача, који је обавезан пре почетка поступка јавног отварања понуда, 

Комисији за јавне набавке приложити овлашћење за присуствовање поступку јавног 

отварања понуда и поступку преговарања. Поступку преговарања Наручилац ће приступити 

након отварања понуде уколико утврди да је иста благовремена, исправна и одговарајућа.  

Одлуку о додели уговора  Наручилац ће донети у року не дужем од 10 дана, на основу 

критеријума најниже понуђене цене, као елемента око којег ће Наручилац и понуђач 

преговарати у два круга како је предвиђено конкурсном документацијом. 

Одлуку о додели Наручилац ће у Законом предвиђеном року доставити понуђачу, а исту ће 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Уговор са изабраним понуђачем Наручилац ће закључити у року од 8 (осам) дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Прилог: 

Конкурсна документација; 

 

                                                                                             Комисија за ПП 1.  ЈНМВ 13/2016 


