ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за изградњу општине Горњи
Миланпвац

Адреса наручиоца:

Тихомира Mатијевића 4
32300 Горњи Милановац

Интернет страница наручиоца:

www.gornjimilanovac.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузеће - локална самоуправа

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 су услуге – Услуге одржавања софтвера за СМС наплату;
- Ознака из општег речника набавке:
-- 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:
Наручилац је дана 17.04.2020.. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН ОП 1/19
закључио са привредним друштвом „ЂОКОВИЋ СОФТВЕР“доо из Чачка уговор о набавци софтвера за смс
наплату -СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања са испоруком, имплементацијом, обуком
за коришћење и оперативним одржавањем.
Чланом 2. уговора предвиђено је да „Исплатом укупно уговорене цене за лиценцу за коришћење система из
члана 4. став 2. Уговора Наручилац постаје корисник лиценце корисничког software са неограниченим правом
коришћења (временски и просторно), без права на модификацију софтвера и уступање, односно
дистрибуирање трећим лицима“ Чланом 15. став 2. предвиђено је да је Наручилац дужан да добијени изворни
код чува као строгу пословну тајну
Испоручиоца и нема право да га трећим лицима даје у било коју сврху, осим у сврху провере безбедности
истог Провајдер „Ђоковић софтвер“ д.оо је доставио изјаву да је изворни код за програмски пакет „RParking“ који обухвата апликације за наплату паркирања путем смс-а, издавање контролорских и претплатних
карата и евиденцију осталих папирних карата у потпуном власништву привредног друштва „Ђоковић
софтвер“ д.о.о и као и да права на том софтверу нису пренета на друга лица и да је једино то привредно
друштво у могућности да у потпуности ради одржавање истих. Као прилог изјави понуђач је доставио Потврду
о уношењу у евиденцију и депонивање ауторског дела Привредно друштво је као такво носилац искључивог
права над изворним кодом и једино је у могућности да
пружи услугу техничке подршке и редовног одржавања софтвера.
Наведене разлоге потврдила управа за јавне набавке позитивним мишљењем о основаности
примене преговарачког поступка број 404-02-1690/2020 од 28.04.2020.године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Привредно друштво “Ђоковић” доо Чачак, Радована Јовановића 85 , е-маил: djokovicsoftware@gmail.com

Остале информације:

