Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-52/2014-12/5
Датум: 15. август 2014. године
Београд

BIT Impeks d.o.o. Beograd
ул. Љермонтова бр. 13, 11000 Београд
Предмет: позив за подношење понуде у поступку јавне набавке услуга одржавање рачуноводственог софтвера NexTBIZ, редни број 20/2014

Поштовани,
На основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', број 124/12) и позитивног мишљења Управе за јавне набавке,
Министарство правде покренуло је преговарачки поступак јавне набавке без
објављивања позива за подношење понуда.
Овим путем вас позивамо да учествујете у поступку и поднесете понуду за
јавну набавку услуга одржавања рачуноводственог софтвера NexTBIZ.
Основни подаци о јавној набавци су, како следи:
Подаци о наручиоцу

Министарство правде, ул. Немањина бр. 22- 26, Београд,
www.mpravde.gov.rs.

Врста наручиоца

Орган државне управе.

Врста поступка јавне
набавке

Преговарачки поступак
подношење понуда.

Опис предмета
набавке,
назив и ознака из
Општег речника
набавки

Услуге годишњег одржавања рачуноводственог софтвера
NexTBIZ ради обезбеђења континуираног и правилног рада
апликације у периоду од једне године од ступања на снагу
уговора о јавној набавци; 72267000 – Услуге одржавања и
поправке софтвера.

без

објављивања

позива

за

Разлог за примену
преговарачког
поступка и
основ из закона

На основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама наручилац може спроводити преговарачки
поступак без објављивања позива за подношење понуда ако
због, између осталог, разлога повезаних са заштитом
искључивих права набавку може извршити само одређени
понуђач. На основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о
јавним
набавкама
наручилац
може
спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда ако због, између осталог, разлога
повезаних са заштитом искључивих права набавку може
извршити
само
одређени
понуђач.
Предметни
рачуноводствени софтвер, који је већ инсталиран код
наручиоца, израдило је BIT Impeks d.o.o. Beograd, са
седиштем у Београду, ул. Љермонтова бр. 13. Постоје
искључива права овог лица на изворни код, односно
софтвер, те ниједан други понуђач не може пружити
предметне услуге.

Критеријум за доделу
уговора

Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања
конкурсне
документације

Конкурсна документација се преузима бесплатно са
Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs или интернет
странице наручиоца www.mpravde.gov.rs.

Начин подношења
понуде и рок

Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно. Без
обзира на начин подношења понуде, понуђач мора
обезбедити да понуда стигне на Писарницу наручиоца до
20. августа 2014. године до 11:00 часова, на адресу:
Министарство правде, ул. Немањина бр. 22-26, 11000
Београд. Понуђач може поднети само једну понуду, у
коверти/кутији затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара. На коверту/кутију понуђач лепи Пропратни
образац (образац 1.5 у делу 1. конкурсне документације), у
који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју
телефона и телефакса, електронској адреси и имену и
презимену лица за контакт.

Место, време и начин
отварања понуда

Отварање понуда биће обављено у Министарству правде,
ул. Немањина бр. 22-26, Београд, 4. спрат, канцеларија бр.
31; дана 20. августа 2014. године у 11:30 часова. Отварање
понуда је јавно и може му присуствовати свако
заинтересовано лице.

Услови под којима
представници
понуђача могу
учествовати у
отварању понуда

У поступку отварања понуда могу активно учествовати
само овлашћени представници понуђача, под условом да
Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима
доказују овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Место, време и начин
преговарања

Преговарање биће обављено у Министарству правде, ул.
Немањина бр. 22-26, Београд, 4. спрат, канцеларија бр. 31,
непосредно након завршетка поступка отварања понуда.
Елемент уговора о којем ће се преговарати је понуђена
цена. Поступак преговарања ће бити спроведен у два круга.
Наручилац ће на крају сваког круга преговарања
констатовати висину понуђене цене. Цена понуђена у
другом кругу преговарања представља коначну понуђену
цену.

Услови под којима
представници
понуђача могу
учествовати у
поступку преговарања

У поступку преговарања могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка
преговарања представници понуђача који ће учествовати у
поступку преговарања дужни су да Комисији за јавну
набавку предају писана пуномоћја на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку преговарања.

Рок за доношење
одлуке о додели
уговора

10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт

Јелена Кулић, 011/2646-929, javnenabavke@mpravde.gov.rs

С поштовањем,
МИНИСТАР
Никола Селаковић

