
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 се дописом број 04-02-41/2020-17 од 12.06.2020. године, а у складу са чланом 36. став 2. Закона, обратило Управи за јавне набавке  захтевом за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда са понуђачем  БИТ Импекс д.о.о. Београд.   Предмет наведеног захтева за мишљење је била јавна набавка услуге одржавања софтвера за финансијско пословање NexTBIZ. Као понуђач којем би био додељен уговор у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда наведено је привредно друштво „BIT Impeks“ доо, Београд.    У образложењу захтева, Министарство је навело да је наведени софтвер инсталиран у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, те да се састоји од основног модула и подмодула који су прилагођени потребама финансијског пословања наручиоца. Министарство је по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности са привредним друштвом „BIT Impeks“ доо, Београд закључио Уговор број 404-02-21/2006-01 од 08.05.2006. године, за набавку NexTBIZ апликативног софтвера за потребе Одсека за финансијско-материјалне послове, а на основу уговора број 451-02-1333/2007-08 од 29.03.2007. године, набавио је NexTBIZ апликативни софтвер за буџетски систем за директног буџетског корисника. Даље, Министарство је навело да је од набавке поменутих софтвера, у оквиру годишњих уговора о одржавању, вршена дорада истих, односно адаптација постојећих и испорука модификованих верзија апликативног софтвера, у циљу прилагођавања променама законских и подзаконских прописа и унапређених функција, те да је повећан обим основног модула NexTBIZ у односу на иницијални, чиме је актуелни софтвер у знатној мери, по свом садржају, свеобухватнији и савременији у односу на почетно стање. Имајући у виду да је потенцијални понуђач власник изворног кода софтвера, ниједан други понуђач не може приступити истом и пружити услуге одржавања.    Управа за јавне набавке размотрила је наводе из захтева и приложену документацију и утврдила да постоје технички и разлози повезани са заштитом ауторских права због којих само одређени понуђач може да изврши предметну набавку. Наиме, из приложене документације произлази да је потенцијални понуђач привредно друштво „BIT Impeks“ доо, Београд искључиви носилац  ауторских права над NexTBIZ рачунарским програмом и власник изворног кода истог. Из наведеног се може закључити да је потенцијални понуђач „BIT Impeks“ доо, Београд једини привредни субјект који технички може да приступи предметном софтверу и пружи услуге његовог одржавања.    С обзиром на напред наведено, Управа за јавне набавке је дала мишљење број 04-02-3371/2020 од 16.06.2020. године, да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
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