
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: Програмски пакет NexTBIZ je по Уговору о испоруци апликативног софтвера од 24.02.2006.године, инсталиран у Здравственом центру Алексинац. Одржавање информационог система NextBIZ у Здравственом центру Алексинац вршио је БИТ Импекс доо, све до 2010. године када су БИТ Импекс доо и привредно друштво за информациони инжењеринг BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS, Београд, Љермонтова 13, ПИБ 105998018, матични број 20516445 закључили споразум о уступању уговора и преносу ауторских права број 2010-1/2010 од 20.10.2010.На основу наведеног споразума Привредно друштво за информациони инжењеринг BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS, Београд, Љермонтова 13 је носилац ауторских права.Здравствени центар Алексинац је одлуком Министарства здравља престао да постоји ,а као правни следбеници наставили су са радом  Општа болница Алексинац и Дом здравља Алексинац  у овом случају Наручилац. Дом здравља Алексинац  је наставио да користи NexTBIZ софтвер, без поновне куповине лиценце за коришћење, већ је то наслеђено деобом, као нематеријално улагање из Здравственог центра Алексинац.У циљу несметаног, континуираног рада у имплементираном софтверу, потребно је да Дом здравља Алексинац , као Наручилац, изврши набавку услуге одржавања поменутог софтвера у наредних годину дана од BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS-a doo. Основ за примену поступка је члан 36. став 1. тачка 2., а на основу добијеног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3269/16 од 18.10.2016 године.
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