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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:
JН 1/2016
Услуге – приступ Блумберг информационом сервису
ОРН: 64216200 - услуге електронских информација

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:
На основу уговора број: 401-895/2012-001 од 15. јуна 2012. године, закљученог између Министарства
финансија – Управе за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9 и „Bloomberg Finance” L.P. Lexington Avenue 731
New York 10022, инсталиран је Bloomberg сервис и испоручени су терминали за приступ Блумберг
сервису који пружа услуге електронских комуникација. Испоручени терминали користе се за приступ
Блумберг сервису ради коришћења услуга електронских комуникација које су неопходне Управи за јавни
дуг ради обављања послова предвиђених чланом 44. тачка 5) Закона о јавном дугу („Службени гласник
РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) - праћење и анализирање стања и промена на домаћим и
иностраним финансијским тржиштима. Bloomberg сервис омогућава приступ различитим анализама
везаним за хартије од вредности Републике Србије, држава региона Средње и Источне Европе, бенчмарк
хартије од вредности Сједињених Америчких Држава и СР Немачке, као и приступ временским серијама
везаним за курсеве валута у којима је деноминован јавни дуг Републике Србије и подацима за основне
варијабилне каматне стопе (Еурбор, Либор). Управа за јавни дуг на платформи Bloomberg води и
страницу RSMF, преко које објављује основне информације везане за емисије државних хартија од
вредности. Такође Bloomberg сервис омогућује приступ и великом броју других информација које
доприносе унапређењу квалитета анализа које Управа за јавни дуг обавља како би се на адекватан начин
управљало портфолиом јавног дуга. Bloomberg платформа омогућава и процену финансијских ризика, као
и вршење анализа неопходних за трансакције са финансијским дериватима, што је неопходно ради
обављања послова сходно члану 44. тачка 4) Закона о јавном дугу - смањење ризика. Путем Bloomberg
платформе се могу прикупити поуздане информације и уобичајена пракса код свих институција које се
баве управљањем јавним дугом је да користе ову платформу. Сходно наведеном, испуњени су услови за
примену преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, с обзиром да је
компанија BLOOMBERG FINANCE LP једина која може да пружи услугу која је предмет ове набавке.
За предметну јавну набавку прибављено је мишљење Управе за јавне набавке број 401-908/1 од 22. јуна
2016. године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
"Bloomberg Finance” L.P. Lexington Avenue 731 New York 10022.
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