ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство финансија -Управа за јавни дуг

Адреса наручиоца:

Београд, Поп Лукина 7-9

Интернет страница наручиоца:

www. javnidug.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:
Услуге одржавања софтвера под називом „Сириус 2010”.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 722610000 - услуге софтверске подршке.

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:
Правни основ је члан 36. став 1. тачка 2) Закона - ако због техничких, односно уметничких
разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права,
набавку може извршити само одређени понуђач. На основу Уговора број 401-688/2012-00
од 04.05.2012 .године закљученог између Министарства финансија – Управа за јавни дуг,
Београд, Поп Лукина 7-9 и „ПрограМ” доо Београд, Булевар Војводе Мишића бр. 39а,
испоручен је софтверски пакет под комерцијалним називом „Сириус 2010”. На испоручени
софтверски пакет „ПрограМ” доо Београд има искључива ауторска права, има потпуно
власништво над изворним кодом за предметни пакет и није пренео на треће лице ни једно
право којим се мења или ограничава садржина ауторског права по том основу. Наведени
разлози представљају техничке разлоге услед којих предметну јавну набавку може испунити
наведени понуђач. На основу наведеног, не постоји могућност да други понуђачи пружају
предметне услуге. За предметну јавну набавку прибављено је мишљење Управе за јавне
набавке бр. 404-02-1075/17 од 18. априла 2017. године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„ПрограМ” доо Београд, Булевар Војводе Мишића бр. 39а,

Остале информације:

