
Страна 1 од 1 

На основу члана 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 
68/15) - у даљем тексту ЗЈН 

ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 
објављује 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 

без објављивања позива за подношење понуда - сходно члану 36. став 1. тачка 1. ЗЈН 
 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 
Београд, http://www.gsp.rs 

Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 

Назив предмета набавке: НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА ЗА КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ  , број ВНУ-
240/19 (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 -  Одржавање софтвера за информационе 

технологије) 
 

Ред.бр. 
Поз. 

Назив позиције Ј.М. Орј.Кол. 

1 
Услуга надоградњe софтвера за комуникациони систем (SOFTVER,ZA MX-ONE Telephony 
server 6.1(x)) уз  обезбеђење подршкe произвођача на период од 1 године за све 
доступне нове верзије за локацију Дорћол 

kom 1 

2 
Услуга поправке сервера комуникационог система , са уградњом новог дела (Монтажа у 
шасију централе) SERVER, ASU за MX-ONE следећих карактеристика: Мин 8 GB RAM 
SSD disc 250 GB 

kom 2 

3 Услуга поправке сабирне плоче, са уграњом нових делова (PLOČA,MGU 2 са 4 Е1 порта) kom 1 

4 Услуга поправке носача енергетског напајања (PLOČA,DC/DC за напајање шасије LBP22) kom 1 

5 Услуга поправке носеће шасије са евентуалном заменом новом (ŠASIJA, LBP25) kom 1 

 

Основ за примену преговарачког поступка: Наручилац је спровео отворени поступак за јавну набавку 
услуге: Надоградња софтвера за комуникациони систем, број ВНУ-155/19. 

 

Како након спроведеног отвореног постука, није пристигла ниједна понуда, Наручилац је одлучио да 
спроведе преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. 

тачка 1. ЗЈН. 
Позив за подношење понуда биће упућен следећем потенцијалном понуђачу: 
 ICTS d.o.o  Београд,БулеваЗорана Ђинђића 71/12,  Телефон:011/7854566 E mail: office@icts.rs 

Понуду могу доставити и други заинтересовани понуђачи. 

mailto:office@icts.rs

