ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:
Aдреса наручиоца:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 Београд 59
Република Србија

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero
Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Услуге

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:
Набавком ЕРП система предвиђена је замена постојећег пословно информационог система (његових функционалности) и увођење
нових функционалности: одржавање, управљање људским ресурсима, напредно оперативно извештавање, управљање инвестицијама и
пројектима, и могућност додавања функционалности кроз будућа проширења система). Увођењем новог комерцијалног ЕРП система,
које већ има своју примену на светском нивоу и другим аеродромима, омогућиће се коришћење система у којем је уграђено
дугогодишње искуство и светска пракса, као и дугорочно смањење трошкова, повећање продуктивност кроз портфолио решења,
интерграција пословних процеса, као и могућност интерног развоја и дораде појединачних функционалности.
Ознака из општег речника набавке:
72222300 – Услуге информационих технологија
8812000 - Финансијски информациони системи
48410000 - Програмски пакет за управљање инвестицијама и припрему пореске пријаве
48430000 - Програмски пакет за управљање инвентаром
48440000 - Програмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство
48450000 - Програмски пакет за обрачун времена или за људске ресурсе
48482000 - Програмски пакет за пословне информације
48490000 - Програмски пакет за набавке
48613000 - Електронско управљање подацима (EDM)
72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

Број уговора које наручилац намерава закључити:

Оквирни датум за објављивање позива
за подношење понуда је 01.10.2015.
године.
Оквирни датум за закључење уговора је
15.11.2015. године

1 ( један )

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Уговор није резервисан за горе поменуте установе, организације и привредне субјекте.

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:
Не закључује се оквирни споразум.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Министарство финансија
ПОРЕСКА УПРАВА
www.poreskauprava.gov.rs
Министарство државне управе и локалне самоуправе
mduls.gov.rs

Остале информације:
Све информације везано за горе поменуту јавну набавку можете добити упитом послатим
на адресу :
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Делатност информационих и телекомуникационих технологија
11180 Београд 59
Република Србија
Контакт особа : Ненад Сакић
nenad.sakic@beg.aero

