ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Народна скупштина Републике Србије

Адреса наручиоца:

Краља Милана бр. 14, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.parlament.gov.rs

Врста наручиоца:

Остало

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 постојећег финансијско-кадровског софтвера.
Шифра из ОРН-а: 72267000 услуге одржава 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:
Народна скупштина Републике Србије је 2009. године потписала Меморандум о разумевању са Агенцијом Сједињених Америчких Држава за међународни развој
(у даљем тексту „УСАИД“) у вези са Програмом поделе власти (у даљем тексту „СПП“).
Тачком 4.4. Меморандума о разумевању, предвиђена је могућност да СПП, Народној скупштини обезбеди право интелектуалне или физичке својине. Сходно
томе, Народна скупштина Републике Србије, 2011. године је дала сагласност, којом је прихватила донацију УСАИД-овог Програма поделе власти, а која се састоји
из набавке и уградње сервера, софтвера и хардвера за потребе информационог система Сектора за финансијско-материјалне послове Народне скупштине.
Набавка хардвера, софтвера и услуга неопходних за израду новог информационог система Сектора за финансијско-материјалне послове морала је да се изврши у
оквиру Програма поделе власти у складу са правилима која се, везано за набавку, примењују у пројектима које финансира УСАИД и по законима и тендерским
процедурама Сједињених Америчких Држава.
Комплетан пројекат на тендеру добила је фирма „East-West Management Institute“, с тим што је извођач радова фирма „SRC sistemske integracije“ д.о.о., Булевар
Михајла Пупина 165в, Београд.
Фирма „SRC sistemske integracije“ д.о.о, као носилац пројекта, је закључила Уговор о пословно техничкој сарадњи са фирмом „M & I System Co.“ д.о.о., Војводе
Степе бр.16, 21000 Нови Сад, у делу имплементације подсистема за рачуноводство и људске ресурсе у Народној скупштини Републике Србије.
Како донацијом није била обухваћена имплементације модула информационог система за обрачун плата и других примања, Нарадна скупштина РС је спровела
поступак јавне набавке мале вредности бр. 3/13 – Набавка, развој и имплементација модула информационог система за обрачун плата и других примања са
еДМС интерфејсом према апликацији за планирање и буџетирање и том приликом закључен је уговор са фирмом „M & I System Co.“ д.о.о., Војводе Степе бр.16,
21000 Нови Сад.
С обзиром на чињеницу да „M & I System Co.“ д.о.о., поседује искључива власничка и ауторска права над следећим софтверским производима:
1) „ MIS/4“ - ( софтвер за рачуноводство) који је унешен у евиденцију и депонован као ауторско дело у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије под
бројем 5500 од 24.07.2013. године и
2) „ MIS2 OPEN“ - (софтвер за обрачун плата) који је унешен у евиденцију и депонован као ауторско дело у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије под
бројем 5501 од 24.07.2013. године,
Народна скупштина Републике Србије, се може обратити једино фирми „M & I System Co.“ д.о.о, као власнику изворног софтверског кода за одржавање
постојећих софтвер
У складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда „ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може
извршити само одређени понуђач“
Наручилац је у складу са чланом 36.став 2. Упутио Управи за јавне набавке захтев за мишљењем о основаности примене преговарачког поступка по основу члана
36.став1 тачка 2. број захтева 03 број 404-8/25-15 од 22.10.2015..године. У наведеном захтеву наручилац је образложио свој захтев и доставио одговарајуће
доказе за основаност примене наведеног преговарачког поступка.
Управа за јавне набавке је дана 30.10.2015.године, дописом број 011-00-481/15 од 29.10.2015. године, обавестила Наручиоца – Народну скупштину Републике
Србије да су из наведених разлога испуњени услови за примену преговарачког поступка без објвљивања позива у складу са чланом 36.став 1 тачка 2.Закона о
Јавним набавкама.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„M & I System Co. Group“, Војводе Степе бр.16, 21000 Нови Сад, ПИБ 101628606, матични број
08226482.

Остале информације:
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