ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Н П-25/2014
Јавна набавка услуга у преговарачком поступку - Одржавање софтвера за буџетско
рачуноводство
Назив и ознака из општег речника набавки на Порталу управе за јавне набавке је:
72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера

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:
Јавна набавка спровешће ce у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у
складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/12 и 14/15); у
даљем тексту: ЗЈН.
Поменутим чланом ЗЈН предвиђено је да Наручилац може спроводити преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач.
Наручилац је дужан да пре покретања преговарачког поступка из члана 36. става 1. тачка 2) ЗЈН захтева од
Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Наручилац је дана 17.07.2015.године поднео Захтев Управи за јавне набавке број:011-00-380/2015-02 за
мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.
Управа за јавне набавке је својим дописом број: 404-02-2677/15 од 03.08.2015. године (заведен код Наручиоца
под бројем: 011-00-380/2015-02 дана 04.08.2015. године), доставила Мишљење да су у конкретном случају
испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда,
предвиђеног чланом 36.став 1. тачка 2) ЗЈН.
Наручилац ће Позив за подношење понуда је упутити на адресу понуђача BIT IMPEKS д.о.о., Привредно
друштво за информациони инжењеринг са седиштем у Београду , Љермонтова 13, из разлога што је исти
искључив носилац ауторског права предметног рачуноводственог програма и у питању је ауторско дело тог
предузећа, те ни један други понуђач не може приступити истом и пружити услуге одржавања. Ово значи да
су права везана за техничко решење задржана од стране аутора, односно BIT IMPEKS д.о.о

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
"BIT IMPEKS",
Ул. Љермонтова бр.13, 11000 Београд

Остале информације:
ЈН П-25/2015

