ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Jавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац

Адреса наручиоца:

ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000
Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.tоplifikacija.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
ЈН ПП 1.2.26/2020
„УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА -ПОСЛОВНИ СИСТЕМ Аpolo СА
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ МОДУЛИМА“
ОРН 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије

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 је на основу Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка бр.
404-02-1392/20 од 25.03.2020. године покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама – када због техничких, односно уметничких разлога
предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само
одређени понуђач.
Наручилац се определио за спровођење ове врсте поступка јавне набавке јер због техничких разлога предмета јавне
набавке (инсталирани заштићени софтвери одређених понуђача), набавку може испунити само одређени понуђач.
Наведени понуђач је аутор програмског софтвера 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.
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 Apolo doo аутор је рачунарског програма Аполо са специјализованим модулима наручиоца и
власник је изворног, тако да 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.
Дописом, број 1545/2 од 12.03.2020. године, наручилац ЈП „Топлификација“ Пожаревац обратио се Управи за јавне
набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Узимајући у обзир наведене разлоге и достављене доказе којим се исти допуњују, Управа за јавне набавке је дана
02.04.2020. године, (заводног броја 1543/3), доставила мишљење бр. 404-02-1392/20 од 25.03.2020, у коме наводи да је
основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став
1. тачка 2) ЗЈН, за јавну набавку услуга одржавања рачунарских лиценци и софтвера – пословни систем Аполо.
Како је наручилац одлучио да у преговарачки поступак позове само понуђача који је у могућности да врши услугу која је
предмет јавне набавке, у складу са наведеном законском одредбом није дужан да објави позив за подношење понуда.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ʿ̨̨̨̭̣̦̏ ʰ̥̖: APOLLO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SOFTVERSKI INŽENJERING DOO BEOGRAD
(GRAD)
ˁ̯̯̱̭̌: ʤ̡̨̛̯̦̏ ̨̛̪̬̬̖̦̏̔ ̨̬̱̹̯̔̏
ʺ̸̛̛̯̦̌ ̨̬̠̍: 07805217
ʿ̬̦̌̏̌ ̴̨̬̥̌: ʪ̨̬̱̹̯̏ ̭̌ ̸̨̨̛̬̦̖̦̥̐̌ ̨̨̨̨̬̦̹̱̔̐̏̓
ˁ̛̖̹̯̖̔: ʽ̛̪̹̯̦̌: ʥ̨̖̬̐̌̔-ˁ̛̯̬̌ ʧ̬̌̔ | ʺ̨̖̭̯: ʥ̨̖̬̐̌̔-ˁ̛̯̬̌ ʧ̬̌̔ | ˄̶̛̣̌ ̛ ̨̬̠̍:
ʦ̨̨̛̖̦̖̣̭̏̌̚ 5
ʿʰʥ: 102200781

Остале информације:

