ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.ekourbapv.vojvodina.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:
Предмет јавне набавке бр. ЈН 21/2019 је услуга одржавања лиценце за Геопортал
Назив и ознака из ОРН: 38221000- географски инфорамтивни систем (GIS или слични
системи )

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:
Наручилац је на основу чл. 36. став 2 .ЗЈН Управи за јавне набавке поднео Захтев за
мишљење о основаности примене преговарачког поступка бр. 140-404-242/20109-02 од
25.09.2019.године. Управа за јавне набавке доставила је мишљење о основаности примене
преговарачког поступка без објављиваља позива за подношење понуда бр. 404-02-4335/2019
од 02.10.2019.године, предвиђеног чланом 36.став 1. тачка 2) ЗЈН, за јавну набавку услуге
одржавања лиценце за Геопортал.
Софтвер је израдило предузеће GDi Solutions d.o.o. Београд. С обзиром да постоји
искључиво право наведеног предузећа на изворни код, тј. GIS софтвер који су израдили, те
ни један други понуђач не може приступити истом и пружити услуге одржавања лиценце GIS
софтвера и да је исти искључиво овлашћени заступник компаније ESRI на територији
Републике Србије и као такав је једини овлашћен да врши дистрибуцију, инсталацију,
стављање у промет, пружање услуге одржавања и обука за коришћење ESRI софтвера.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
GDi Solutions d.o.o. Београд, 11070 Београд , Михајла Пупина 165е/III, ПИБ: 100249211,
Матични број: 17164082

Остале информације:

