ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈП „Војводинашуме“

Адреса наручиоца:

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2

Интернет страница наручиоца:

www.vojvodinasume.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:
Одржавање пословног „АБ Софт“ софтвера 2018. год.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- одржавање софтвера за информационе технологије – 72267100;

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:
Дана 06.09.2001. године, са предузећем „АБ Софт“ д.о.о. Београд закључен је Уговор о изради
пројекта и апликационог софтвера за систем пословања предузећа. Наведени уговор је био
закључен на нивоу ЈП „Србијашуме“ Београд, те је интегрисани пословни „АБ софт“ софтвер
наставио са применом и у ЈП „Војводинашуме“, који је правни следбеник ЈП „Србијашуме“
Београд, на основу статусних промена у том предузећу извршених у 2002. год.
По наведеном уговору „АБ Софт“ д.о.о. Београд је за нас израдио пројекат и апликациони
софтвер за интегрални информациони систем пословања. „АБ Софт“ д.о.о. Београд има заштиту
искључивог права над програмским кодом пословног софтвера, те је једини у могућности да нам
пружи услугу редовног одржавања пословног софтвера, у смислу његове модификације и
надоградње. О поседовању искључивих права на пословном „АБ Софт“ софтверу, наведено
предузеће је доставило Изјаву о екслузивним правима, којом се дати наводи потврђују.
На основу упућеног захтева, Управа за јавне набавке је доставила своје мишљење број
404-02-648/18 од 21.02.2018. а заведено под деловодним бројем ЈП „Војводинашуме“ бр. 298 од
26.02.2018. којим се потврђује испуњеност услова за примену преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда.
Обзиром да због техничких и из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може
испунити само одређени понуђач, наручилац се одлучио да поступак спроведе у складу са
чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН („Сл. гл. РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
“AB Soft” д.о.о. Београд, Господара Вучића 21,
Мат. бр. 07528906; ПИБ: 100222454.

Остале информације:

