ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Градска управа града Пожаревца

Адреса наручиоца:

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2

Интернет страница наручиоца:

www.pozarevac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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: одржавање софтвера, ОРН 72267100 - одржавање софтвера за информационе
технологије, Партија 2 - одржавање рачунарског програма за рачуноводство, финансијску
оперативу и трезор - ОРН 72267100 одржавање софтвера за информационе технологије,
ЈН ПП 4/2019 (1.2.5 у Плану јавних набавки)

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:
Наручилац се определио за спровођење ове врсте преговарачког поступка јер због техничких разлога предмета јавне набавке
(инсталирани заштићени софтвери одређених понуђача), набавку могу испунити само одређени понуђачи. Наведени понуђачи су
аутори рачунарског програма и власници изворног кода, па из наведених разлога ни једно друго лице не може да прилагођава
програм потребама наручиоца нити да врши било какве промене.
Чланом 2. став 2. Закона о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/06, 99/11 и 119/12) прописано је да се
ауторским делима сматрају нарочито рачунарски програми у било којем облику њиховог изражавања.
Потенцијални понуђач Agencija za izradu kompjuterskih programa „COMPUTER BIRO“ ОR из Пожаревца (престала са радом као
ортачка радња због смрти једног ортака дана 15.03.2013. године) аутор је рачунарског програма за обрачун зарада, финансијско
књиговодство, основна средства и фактурисање пословног простора који је у примени у Општинској управи општине Пожаревац од
1992. године, а набављен је од Службе за катастар непокретности и касније уступљен Општинској управи на коришћење.
Потенцијални понуђач Институт „Михајло Пупин“ Д.О.О. из Београда аутор је рачунарског програма информационог система
локалне пореске администрације који је у примени у Градској управи града Пожаревца од 2009. године.
Потенцијални понуђач УТП „Дигитал“ из Пожаревца аутор је рачунарског програма за Службу писарнице који је у примени у
Општинској управи општине Пожаревац од 1994. године.
Наведени потенцијални понуђачи власници су изворног кода и не постоји било каква могућност да запослена лица прилагођавају
софтвер потребама наручиоца нити да врше било какве промене које настају као последица промена законске регулативе.
Наручилац је дана 10.04.2019. године упутио Управи за јавне набавке захтев за давање мишљења о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, бр. 404-396/19-015.
Узимајући у обзир горе наведене разлоге и достављене доказе, Управа за јавне набавке је дана 03.05.2019. године (примљен од
стране наручиоца 09.05.2019. године), доставила мишљење бр. 404-02-1888/19, у коме наводи да је основана примена
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) Закона, за јавну
набавку услуге одржавања:
- рачунарског програма Локалне пореске администрације;
- рачунарског програма за рачуноводство, финансијску оперативу и трезор;
- рачунарског програма за Службу писарнице.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Партија 2 -SINIŠA ŽIVANOVIĆ PR AGENCIJA ZA IZRADU KOMPJUTERSKIH PROGRAMA POŽAREVAC,
Пожаревац, Браничевски сквер 6, матични број 63137871, ПИБ 107995464

Остале информације:
Јавно отварање понуда и поступак преговарања за Партију 2 ће се обавити 21. јуна 2019. године у
12,30 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство
овлашћених представника заинтересованог понуђача.
Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања
понуда и поступку преговарања и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда
писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не
достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да
активно учествује у поступку отварања и поступку преговарања.

