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 17/2020 је услуга одржавања лиценце за Геопортал
Назив и ознака из ОРН: 38221000 - географски информативни системи (ГИС или слични
системи)

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор о јавној набавци услуга - одржавање лиценце за Геопортал, број 140-404-242/2019-02
од 6.12.2019. године

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. 140-404-35/2020-03 од 24.1.2020. године.
Управа за јавне набавке је доставила мишљење о основаности примене преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење поступка бр. 404-02-434/20 од 4.2.2020.
године, предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН, за јавну набавку услуге одржавања
лиценце за Геопортал.
Апликацију Геопортал (GDi Localis Geoportal) је израдило предузеће GDi Solutions d.o.o.
Београд и оно је једини и искључиви носилац ауторског права и власник изворног кода
софтверске апликације GDi Localis Geoportal, регистроване као ауторско дело код Завода за
интелектуалну својину дана 21.12.2015. године, односно трајни носилац свих имовинских
права над наведном софтверском апликацијом, у смислу прописа којима се утврђује ауторско
право. Наведено предузеће није никада дало овлашћење за дистрибуцију, одржавање или
стављање у промет предметне апликације, ниједном правном нити физичком лицу.
С обзиром на све наведено, предузеће GDi Solutions d.o.o. има искључиво право на
програмски код софтверске апликације Геопортал, те је једино у могућности да пружи услугу
редовног одржавања предметне апликације у смислу њене дораде, прераде и унапређења.

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:

