
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у школској 2018/2019. години реализује Пројекат Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, који превиђа, између осталог набавку и коришћење дигиталних уџбеника и других наставних материјала у образовно-васпитном раду. Влада Републике Србије је Закључком број 401-7185/2018 од 30.07.2018. године дала сагласност да Министарство део средстава, која су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину  („Службени гласник РС", број 113/17) предвиђена за реализацију Пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, определи за набавку дигиталних уџбеника чија су штампана издања припремљена у складу са планом и прогамом наставе и учења уа први и пети разред основног образовања и васпитања и који ће се користити у школској 2018/2019. години. Завод за унапређивање образовања и васпитања, који у складу Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 2018 - др. закони), поред осталих и обавља стучне послове за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са својом надлежношћу, реализовао је  јавни позив према издавачима којима су одобрени уџбеници за I и V разред основне школе у штампаној верзији, по процедури утврђеној Законом о уџбеницима („Службени гласник РС", број 27 од 6. априла 2018. године) и који се налазе у Каталогу одобрених уџбеника. Јавни позив се односио на достављање одобрених уџбеника у дигиталном облику, тј. дигиталних уџбеника ради  утврђивања њихове усклађености са одговарајућим одобреним уџбеником. Након утврђивања усклађености Завод је доставио Министарству просвете, науке и технолошког развоја Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику и могу се користити у првом и петом разреду ради реализације наредних активности у оквиру Пројекта.На листи уџбеника за први и пети разред у дигиталном облику налази се 106 наслова једанаест издавача, који су предмет ове јавне набавке.Истовремено је расписан јавни позив за пријаву наставника заинтересованих за употребу уџбеника у дигиталном облику у настави за први и пети разред. У пријави су наставници наводили које уџбенике у штампаном облику користе у настави, а који су одабрани у складу са Законом о уџбеницима за употребу у школској 2018/2019. години.Након анализе и упоређивања података из два јавна позива  утврђен је коначан списак уџбеника у дигиталном облику који могу бити предмет набавке, као и њихове количине. Имајући у виду напред наведено, Министарство просвете, науке и технолошког развоја се, у складу са чланом 36. став 2. ЗЈН, обратило Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношње понуда, предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2). за јавну набавку добара Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу и набавка дигиталног образовног садржаја, обликовану у 11 партија. Управа за јавне набавке је дана 29.08.2018. године донела Мишљење број 404-02-3610/2018 да је основана примена преговарачког поступка за предметну јавну набавку
	Text8: за партију 1: "АКРОНОЛО" д.о.о., 11000 Бeoград, Париска 1за партију 2: "БИГЗ ШКОЛСТВО" д.о.о.,11040 Београд, Булевар војводе Мишића 17/ IIIза партију 3: П.Д. "ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 11000 Београд, Патриса Лумумбе 18за партију 4: "DATA STATUS" д.о.о.11000 Београд, Милутина Миланковића 1/45за партију 5:"ЕДУКА" д.о.о., 11000 Београд, Змаја од Ноћаја 10/1за партију 6: "КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о.,11000 Београд, Градиштанска 8за партију 7: "МАТЕМАТИСКОП" д.о.о.,11000 Београд, Деспота Оливера 6за партију 8: "НОВИ ЛОГОС" д.о.о.,11000 Београд, Цара Душана 48за партију 9: "ФРЕСКА" д.о.о.,11000 Београд, Високог Стевана 14за партију 10: "KLETT" издавачка кућа д.о.о.,11000 Београд, Mаршала Бирјузова 3-5/IVза партију 11: МГ Дакта д.о.о. 11000 Београд, Боривоја Стевановића 19
	Text9: /


