
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 техолошког развоја обратио се Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног чланом 36. став 1.  тачка 2) ЗЈН.Предмет наведеног захтева за мишљење је набавка техничке подршке спровођењу завршног испита - пружање компјутерских услуга за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2019/2020 годину и техничка подршка спровођењу уписа у средње школе за школску 2020/2021. годину. Као понуђача којем би био додељен уговор у преговарачкг постуку наведено је привердно друштво Evolution online - EON д.о.о. Београд.У образложењу захтева за мишљење наведено је да Министарство просвете, науке и техолошког развоја Републике Србије организује и реализује полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања.У складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС 88/17) и Законом о основном образовању и васпитању ("Сл.гласник РС 55/13 и 101/17), полагању завршног испита приступају сви ученици осмог разреда. Завршним испитом процењује се степен остварености општих и посебних стандарда  постигнућа у основном образовању и васпитању.  Након обављеног завршног испита ученику се издаје јавна исправа и он стиче право на упис у средњу школу. Привредно друштво„Evolution online – EON“, доо Београд је осмислило и технички реализовало постојећи концепт уписа почев од  2002 године. Од тада до данас, „Evolution online – EON“, доо Београд са потпуним успехом реализује процес уписа што их чини јединим у нашој земљи са искуством и знањем те врсте. Привредно друштво  „Evolution online – EON“, доо Београд једини је и искључиви власник изворног програмског кода комплетног софтвера за унос, евиденцију и распоређивање ученика до сада коришћеног у процесу уписа у средње школе Србије, односно система за обезбеђивање података и своја ауторска права није пренео на неко треће лице. 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 преког кога 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.  Такође 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 привредног друштва „Evolution online – EON“, доо Београд које је на основу њих гарантовало квалитет и исправност финалних расподела. Уговор о пружању компјутерских услуга за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања и упис ученика у средњу школу је до 2015. године закључивао је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод), на основу уговора о сарадњи у припреми, организацији и спровођењу полагања завршног испита  који је закључиван између Завода за вредновање квалиета образовања и васпитања, Београд, Фабрисова 10 и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи поступак набавке компјутерске услуге за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања и упис ученика у средњу школу од 2015. године. У 2015., 2016., 2017., 2018. и 2019. години закључени су уговори о пружању компјутерских услуга за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања и упис ученика у средњу школу са предузећем Evolution online – EON“, доо Београд, на основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, уз претходно прибављенa мишљењa Управе за јавне набавке о основаности примене предметног преговарачког поступка. Чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач.Чланом 2. истог члана предвиђено је да је наручилац дужан да пре покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Управа за јавне набавке је дана 27.03.2020. године дала мишљење број 404-02-1412/20 да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење поднуда предвиђеног чланом 36. став 1 тачка 2) ЗЈН за јавну набавку компјутерске услуге за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2019/2020 годину и упис у средње школе за школску 2020/2021. 
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