
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/12)

Апотека Ниш

Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 6

Број: 1351.

Датум: 20. 11. 2015. године

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Врста предмета: Набавка софтвера за Апотеку Ниш, ЈНМВ 14 / 2015, укупне
процењене вредности од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о
јавним набавкама

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈА02 - За рачунарски софтвер

Уговор се закључује за:
Набавка софтвера за Апотеку Ниш, ЈНМВ 14 / 2015, са понуђачем Сонеко доо Алексе
Ненадовића 194,Београд.

Уговорна вредност:
Апотека Ниш, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 14/2015, Уговор

о јавној набавци Набавака софтвера за Апотеку Ниш додељује Понуђачу Сонеко доо
Алексе Ненадовића 194,Београд, у укупном износу од 1.450.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1.

Понуђена цена:
- Највиша: 1.450.000,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 1.450.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 1.450.000,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 1.450.000,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани понуђач је поднео заједничку понуду.

У понуди је доставио Споразум (уговор) о заједничкој понуди од 03.11.2015 године којим
је регулисао међусобна права и обавезе. За носиоца посла одређен је Сонеко доо
Алексе Ненадовића 194,Београд. Као носилац посла, односно заједнички заступник
чланова групе , овлашћен је да наступа у име и за рачун свих чланова групе пред
Наручиоцем а нарочито да : поднесе понуду у име свих члановагрупе, заступа групу
пред наручиоцем, у име групе потпише уговор о јавној набавци, у име групе потпише
уговор о јавној набавци, у име групе да средство обезбеђења захтевано конкурсном
документацијом.



Подела послова , односно пјединачних обавеза за извршење Уговора дефинисана је
Споразумом на следећи начин.

Назив/име понуђача
учесника у

заједничкој понуди

Подела послова , односно појединачних обавеза за извршење
Уговора о јавној набавци

Инфолаб д.о.о.,
11000 Београд,

Руковођење реализацијом пројекта
Надзор коришћења и одржавање Софтвера,
Давање смернице и стратешких препорука које за циљ имају
побољшање начина пријектовања, оптимизације модела података,
употребу нових технологија и додавање нових функционалности
Софтвера,
Указивање на примере добре праксе, идеја, трендова, технолошки
напредних и примењивих функционалности,
Да сваку релевантнуинформацију која директно или индиректно
утиче на информисање Софтверског пакета и/или пословни успех
Хелианта у најкраћем могућем року проследи Хелианту,
Да о својим редовним активностима квартално обавештава Хелиант
писменим или усменим путем.

Хелиант д.о.о.,
Палмира Тољатија
62/19, 11080 Земун

Да подржи одржавање Софтвера. Одржавање Софтвера може да
подразумева:
Право на нове верзије софтвера: обухвата израду и издавање нових
верзија Софтвера (са измењеним и допуњеним функционалностима
Софтвера), а које се врши у следећим случајевима:
-У случају промене законске и друге регулативе које утичу на
софтверске системе, у року који је у складу са законским
дефинисаним терминима спровођења;
-Као резултат унапређења Софтвера у циљу исправљања
откривених већих и мањих нерегуларности у раду, скривених мана и
грешака;
-Као резултат унапређења Софтвера у циљу ефикаснијег рада и
коришћења, као реултат властитих идеја и концепата;
Хелиант самостално одређује рок и период у коме ће израдити и
издати сваку нову верзију Софтвера, осим у случају промене
законске и друге регулативе, када су рокови дефинисани овим
актом.
Редовна подршка у коришћењу Софтвера која обухвата:
-Да се Наручиоцу пружа подршка у редовном и несметаном
коришћењу Софтвера: телефоном, факсом или електронском
поштом, у циљу пружања одговора на свакодневне тешкоће или
питања.
-Услуге техничке подршке су доступне између 08:00 и 17:00 сати
сваког радног дана (осим суботом, недељом и у дане празника).
Проширена подршка у одржавању Софтвера обухвата:
-Оптимизација система према потребама Наручиоца;
-Back-up података, брисање и back-up база података;
-Стручни консалтинг из предметне обавезе;
Да подржи одржавање рачунарско – комуникационе инфраструктуре.
Да подржи развој нових функционалности Софтвера, а према
потребама Наручиоца.
Да води бригу о Наручиоцу, што подразумева да редовно контактира
и посећује представнике Наручиоца и у директној комуникацији
разматра све аспекте коришћења Софтвера.
Да формира хелп деск, у радном времену, према потребама
Наручиоца.
Да за Софтвер, обезбеђује први, други и трећи ниво подршке.

Сонеко д.о.о.,
Алексе Ненадовића
19/6, 11000 Београд

Тестирање Софтвера
Стручна помоћ у примени стандарда ИСО 9001 и ИСО 27001



Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 1339. од 10. 11. 2015. године

Датум закључења уговора: дел. бр. 1342. од 16. 11. 2015. године

1) Основни подаци о добављачу:
1. Сонеко доо
 Алексе Ненадовића 194,Београд
коју / га заступа Директор  Мр Зоран Болић
(у даљем тексту: Продавац / )
Текући рачун (банка):160-266913-72, Банка Интеса
ПИБ:104523633
Матични број: 20181834

1.1. Хелиант д.о.о., Палмира Тољатија 62/19, 11080 Земун
(Остали понуђачи из групе понуђача)

1.2. Инфолаб д.о.о., Шуматовачка 14а,Београд 11000 Београд,
(Остали понуђачи из групе понуђача)

Околности које представљају основ за измену уговора: Измене и допуне текста
Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса
Уговора.

АПОТЕКА НИШ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНМВ 14 / 2015


