ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

http://www.minrzs.gov.rs/cir/

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:
Услуге одржавања софтвера NexTBIZ за економско-финансијско пословање
ОРН 72267000 – услуге одржавања и поправки 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:
Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12,
14/15 и 68/15), предвиђа 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 испунити само један понуђач. Предмет јавне набавке је услуга одржавања софтвера
NexTBIZ за економско-финансијско пословање и рад са системом трезора, обрачун осталих
личних примања, зарада и материјалних трошкова индиректних корисника, евиденција
основних средстава и возила које је предузеће «БИТ ИМПЕКС» д.о.о. Београд, Љермонтова
13 ПИБ 101198459, матични број 06330835 инсталирало и увело у Министарство за рада,
запошљавање, борачка и социјална питања. Сви модули имплементирани су у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у складу са прописима из области
буџетског рачуноводства Републике Србије. Наведено предузеће искључиви је носилац
ауторског права предметног рачунарског програма и у питању je ауторско дело тог
предузећа, односно предузеће je власник изворног кода, те ниједан други понуђач не може
приступити истом и пружити услуге одржавања. У складу са наведеним, наручилац покреће
преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са чланом 36. ст. 1. тач. 2)
Закона, а на основу Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-398/17 од
10.02.2017.године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
«БИТ ИМПЕКС» д.о.о. Београд, Љермонтова 13 ПИБ 101198459, матични број 06330835

Остале информације:

