
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: ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш је априла 2011. године са фирмом SRC SOFT из Ниша склопио Уговор о пружању услуга, у циљу одржавања SCADA система у Диспечерском центру Огранка Врање и система даљинског надзора и управљања трансформаторским станицама на територији огранка Ниш, Пирот и Врање.Уговор је тада склопљен у преговарачком поступку без објављивања јавног позива на период важења од 3 (три) године. Искуства стечена у претходном периоду показала су наставак оваквог вида сарадње неопходан.Наиме, фирма SRC SOFT је произвођач даљинских станица за прилагођење трансформаторских станица у систем даљинског управљања. У свом производном програму има централне и дистрибуиране процерске модуле, модеме, напојне јединице, конвертере, спрежне модуле за прилогођење аналогних величина и дигиталних сигнала у СДУ и сл.Такође, фирма SRC SOFT је развила и даље ради на развоју софтвера за даљинске станице, централизоване и дистрибуиране јединице, које су инсталиране у седамнаест ВН/СН трансформаторских станица на конзуму ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш, као и софтверског пакета за SCADA систем у Диспечерском центру огранка Врање, и као такав, једини поседује „изворне кодове“ за ове софтвере.Све горе наведено, за шта је фирма SRC SOFT из Ниша и носилац ауторских права, чини овај систем јединственим, што за последицу има да кориговање било каквих нерегуларности у раду система или замена страдалих делова, мора бити урађена од стране стручних лица из фирме SRC SOFT.Имајући све ово у виду, молим Вас да у што краћем року покренете поступак да се кроз преговарачки поступак настави уговор о пружању услуга у циљу одржавања система даљинског управљања произвођача SRC SOFT из Ниша.Наручилац је дана 26.05.2014. год, поднео захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка Управи за јавне набавке. Управа за јавне набавке је дана 10.06.2014. године дала позитивно мишљење поводом нашег наведеног Захтева и исто је објавила на  Порталу  јавне набавке.  
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