
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: Дана 19.06.2013. године са понуђачем „GDi Solutions“ доо Београд (тада „GDi GISDATA“ доо Београд, Булевар Михајла Пупина 10А), закључен је Уговор бр. 2988 о набавци ГИС Софтвера. По наведеном уговору „GDi Solutions“ доо је ЈП „Војводинашуме“ продао 4 лиценце ГИС софтвера – ArcEditor, произвођача компаније ЕСРИ, 1 лиценцу за интероперабилност различитих формата података, 1 лиценцу за серверски софтвер за креирање интернет/интранет апликација, такође произвођача ЕСРИ. Осим тога, по наведеном уговору „GDi Solutions“ доо је израдио пројекат, модел података и базу просторних података у складу са моделом, интегрисао новокреиране податке под централни модел  и креирао интернет/интранет сервисе и геопортал. Успостављени Геопортал је заснован на софтверској апликацији GDi Localis Visios. Дана 11.02.2019. са понуђачем „GDi Solutions“ доо Београд закључен је Уговор бр. 175 о унапређењу ГИС Софтвера. У оквиру наведеног уговора у ЈП „Војводинашуме“ имплементирано је  апликативно решење GDi Ensemble Smart Portal са унапређеним функционалностима у односу на до тада коришћена решења.У складу са претходним наводима, ЈП „Војводинашуме“ од 2013. године користи апликацију са централизованом базом података која омогућава увид у стање шума и шумског земљишта којим газдује истоимено предузеће, као и анализу података. Систем је повезан са централном ГИС базом података преко којих се у реалном времену добијају подаци. Осим тога, постоји и модул за администрацију корисника, и сервис за израду мапа. Кључни део овог система је база података о шумама којима газдује ЈП “Војводинашуме”, а настала је дигитализацијом постојећих, аналогних карата и уношењем бројних информација/атрибута везаних за структуру шума, као и повезивањем са подацима из основа газдовања шумама (аццесс базама података у које су смештени подаци који су послужили као основ за израду планских докумената). На тај начин, формиране су ажурне и прегледне карте које су доступне преко Геопортала ЈП “Војводинашуме”. Систем поседује алат за анализу по свим постављењим параметрима на бази чијих се резулатата доносе оперативне одлуке везане за различите шумарске активности. Геопортал је заснован на апликативним решењима GDi Localis Visios и GDi Ensemble Smart Portal.„GDi Solutions“ доо је једини извођач који је упознат са постојећим системом и геопорталом, а самим тим и са структуром и садржајем апликативног решења. Уз све то, „GDi Solutions“ доо је носилац ауторског права на софтверу „GDi Localis Geoportal“ и „GDi Ensemble Smart Portal“ на којима је заснован геопортал ЈП „Војводинашуме“. “GDi Solutions“ доо Београд има заштиту искључивог права над програмским кодом геопортала, те је једини у могућности да пружи услугу модификације и надоградње постојећег.Из наведених разлога не постоје друга заинтересована лица која би поднела понуду, односно набавку може извршити само одређени понуђач. О поседовању искључивих права на софтверској апликацији GDi Localis Geoportal, као и о искључивом праву заступања компаније ЕСРИ и дистрибуције њених софтвера GDi Solutions доо Београд је доставило Изјаву о екслузивним правима, којом се дати наводи потврђују.О поседовању искључивих права на софтверској апликацији GDi Localis Geoportal, као и о искључивом праву заступања компаније ЕСРИ и дистрибуције њених софтвера „GDi Solutions“ доо Београд (раније „GDi GISDATA“ доо) је доставило Изјаву о екслузивним правима, којом се дати наводи потврђују. На основу упућеног захтева, Управа за јавне набавке је доставила своје мишљење број 404-02-5794/19 од 27.12.2019. а заведено под деловодним бројем ЈП „Војводинашуме“ бр. 1853 од 31.12.2019. 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).
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