
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Остале информације:
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	Text8:            На основу члана 36. став 1. тачка 2) јер због техничких разлога предмета јавне набавке (инсталирани заштићени софтвери одређених понуђача), набавку могу испунити само одређени понуђачи             Наручилац се определио за спровођење ове врсте поступка јавне набавке 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 Društvo za izradu informacionih sistema „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ DOO, из Београда је апсолутни носилац ауторских права рачунарског програма и власник изворног кода па из наведених разлога ни једно друго лице не може да прилагођава програм потребама наручиоца нити да врши било какве промене. Наведени потенцијалн понуђач власник је 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.Рад Градске управе града Пожаревца био би онемогућен без регулисања обавезе одржавања јер су запослени суочени са проблемом немогућности отварања пословних књига у новој буџетској години и обрачуна зарада. Градска управа града Пожаревца покушава да уговорни однос са овим понуђачем уреди у складу са Законом о јавним набавкама односно применом преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда по члану 36. став 1. тачка 2) закона.Наручилац је дана 24.02.2014. године упутио Управи за јавне набавке захтев за давање мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.Узимајући у обзир горе наведене  разлоге  и достављене  доказе којим се исти допуњују, Управа за јавне набавке је дана 03.03.2014. године доставила мишљење број 404-02-338/14 у коме наводи да су за предметну набавку испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива сагласно члану 36. став 1. тачка 2) Закона. 
	Text7: 
	Text6: одржавање софтвера, 72267100 - одржавање софтвера информационе технологије по партијамаПартија 1 - одржавање aпликативног софтвера  за буџетско рачуноводство за потребе Градске управе града Пожаревца  
	Text4: 404-334/14-03/9 од 17.06.2014. године


