
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: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије организује и реализује полагање завршног испита за ученике осмог разреда на крају основног образовања и васпитања. Полагању завршног испита приступају сви ученици осмог разреда, јер на тај начин стичу основно образовање и васпитање (Закон о основном образовању и васпитању,“ Сл.гласник РС“ број 55/13).Ове године том испиту приступиће око 70 000 ученика.У току процеса уписа користи се више различитих софтвера и сервиса за потребе уноса, евиденције, обраде података и распоређивања ученика, који укључују:1) Софтвер за прикупљање података – десктоп апликација која се инсталира по школама (односно пунктовима за унос) и преко које се врши масовни унос података.2) Софтвер за расподелу ученика – на основу жеља и постигнућа, ученици се расподељују на жељене образовне профиле у складу са квотама тих профила.3) Технички сајт уписа – wеб сајт/апликација преко које основне школе имају директан увид у базу, а преко које информатички координатори имају низ софтверских алата реализацију својих обавеза у упису.4) Званични сајт уписа – wеб сајт за најширу заинтересовану популацију.Предузеће „Evolution online – EON“, доо Београд воде лица која су осмислила и технички реализовала постојећи концепт уписа у 2002.години. Од тада до данас, предузеће „Evolution online – EON“, доо Београд са потпуним успехом реализују процес уписа што их чини јединим у нашој земљи са искуством и знањем те врсте.За потребе реализације свих активности око уписа развијени су бројни програми и интернет апликације преко којих се уносе и размењују подаци, али и врше бројне активности попут портала техничке подршке преко ког координатори и школе комуницирају међусобно и преко ког све школе имају директан увид у базу, затим званичне презентације о упису у средње школе, сајта са статистикама преко кога се ради комплетна анализа читавог процеса, па све до самог софтвера за расподелу ученика. Програмски кодови свих поменутих сервиса и апликација су у потпуном власништву именованом предузећа те нико други не може мењати и вршити измене над њима.Развијен је читав сет алата и процедура којима се врше различите контроле података, а на основу којих се откривају неконзистентности и тиме се спречава улазак у расподелу са лошим подацима. Све процедуре су у потпуности осмишљене и реализоване од стране предузећа „Evolution online – EON“, доо Београд које је на основу њих гарантовало квалитет и исправност финалних расподела.Имајући у виду напред наведено и чињеницу да је предузеће „Evolution online – EON“, доо Београд једини и искључиви власник изворног програмског кода комплетног софтвера за унос, евиденцију и распоређивање ученика, односно система за обезбеђивање података и да своја ауторска права није пренео на треће лице, Министарство се, као Наручилац, обратило Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона. Управа за јавне набавке је дана 06.05.2015. године донела мишљење број 404-02-1724/15 којим је оценила да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.
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