ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Управа за јавне набавке

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца: www.ujn.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења одлуке: 404-02-3083-9/2013-01
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:
Услуга одржавања Портала јавних набавки
Број: ЈН 01/2014
Шифра из ОРН-а:
72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера

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:
Предмет јавне набавке је набавка услуге одржавања Портала јавних набавки. Наведени Портал је
израдило Предузеће за информационе технологије и електронско трговање «Белит» д.о.о. из
Београда. С обзиром да постоје искључива права наведеног предузећа на изворни код, тј. софтвер
који су израдили, те ниједан други понуђач не може приступити истом и пружати услуге
одржавања, наручилац је покренуо преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу
са чланом 36. став 2. Закона.
На основу члана 136. Закона један од послова Управе за јавне набавке је управљање порталом, што
подразумева одржавање Портала јавних набавки на којем се објављују огласи о јавним набавкама,
рокови у поступку јавне набавке се рачунају од објаве јавног позива на Порталу, измене у структури
и садржини огласа, тромесечни извештаји о закљученим уговорима и спроведеним поступцима
јавних набавки, одлука о продужењу рока за подношење понуда, конкурсне документације.

Процењенa вредност јавне набавке:

1.800.000,00 динара

Број примљених понуда:

1

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

150.000,00 месечно
1.800.000,00 укупно

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

150.000,00 месечно
1.800.000,00 укупно

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Предузећа за информационе технологије и електронско трговање „Белит“ д.о.о., са
седиштем у Београду, улица Обилићев венац 18-20, ПИБ: 101017533, Матични број 17328905

Период важења уговора:

28.02.2014 - 28.02.2015. године

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: olivera.rajkovic@ujn.gov.rs, факсом на број 0112888712 или препорученом пошиљком
са повратницом на адресу Управа за јавне набавке, Немањина 22-26, Београд.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка,
односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Остале информације:

