ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mpn.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:
одржавање софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира
Министарство, редни број ПП/У/03/15
Назив и ознака из општег речника набавки: 72267000 - Услуге одржавања и поправке
софтвера

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:
Софтвер за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира Министарство, а чије је
одржавање предмет ове јавне набавке, израдило је предузеће IRVAS INTERNATIONAL доо, Ниш.
Министарство науке и животне средине и IRVAS INTERNATIONAL доо Ниш, први пут су 2004.године
закључили уговор број 404-02-91/2004-01/02 за испоруку софтвера за подршку рада аналитичара на
праћењу (администрацији) пројеката које финансира Министарство, на основу спроведеног
поступка јавне набавке мале вредности, у складу са ЗЈН (Сл. Гласник РС 39/02, 43/03 и 55/04). Од
2004. до сада Министарство је сваке године закључивало уговор о пружању услуга одржавања и
поправке предметног софтвера,са предузећем IRVAS INTERNATIONAL доо Ниш,а у складу са
важећим Законом о јавним набавкама. Предметни софтвер је од велике важности за финансирање
и праћење научноистраживачких пројеката, спровођење конкурса за финансирање пројеката,
подношење годишњих финансијских извештаја (приходи и расходи пројеката, правдање утрошених
средстава), месечни обрачуни накнада за рад истраживача ангажованих на пројектима
Министарства, месечни обрачун режијских трошкова за научно истраживачке организације
(реализаторе истраживања) као и кварталне исплате директних материјалних трошкова за пројекте
који се финансирају по Програму ОИ/ТР/ИИИ, чиме се омогућава редован и континуиран рад
Министарства.
Имајући у виду напред наведено, Министарство просвете, науке и технолошког развоја се
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 21.05.2015. године донела мишљење број 404-02-1503/15
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.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ИРВАС интернационал доо
Ниш, Булевар Николе Тесле 17
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/

