Република Србија
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Ул.Пролетерских бригада бб
Број:I-404/2-99/2016
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Интернет страница наручиоца:
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Куршумлија
ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
1. Назив, адреса и интернет адреса Наручиоца: Општинска управа општине Куршумлија,
ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, javnenabavke@kursumlija.org.
2. Врста предмета набавке: добра.
3. Опис предмета набавке: Набавка специјализованог софтверског пакета ГИС у оквиру
пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма".
4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 48900000 Разни програмски
пакети и рачунарски системи.
5. Основ за примену преговарачког поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива,
сагласно члану 36. став 1. тачка 2) ЗЈН (због техничких, односно уметничких разлога предмета
јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити
само одређени понуђач) и позитивном мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-3029/16 од
28.11.2016.године.
6. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Општинска управа је у току
2012.године, по правилима набавки установљених од стране међународних организација и
међународних финансијских институција, за средства добијена из донација спровела два поступка
набавке услуга специјализованог софтверског пакета ГИС, када су закључена 2 уговора (број
07SER01/02/41-104/11 од 23.02.2012.године и 07SER01/02/41-104/11 од 27.6.2012.године) са
понуђачем „ЛИВОНА Лтд“ Београд, ул. Др Ивана Рибара број 173, Нови Београд, тада носиоцем
Esri сертификата за дистрибутера за GDI gisdata Tehnology Platforms LLC. Наведени софтвер је
уграђен код наручиоца Општине Куршумлија, о чему сведоче документи: Лиценца од
24.02.2012.године, Сертификат бр. AE00443698 од 08.3.2012.године, рачун број 12-300-000075 од
28.3.2012.године, Комисијски извештај о квалитативном пријему извршене услуге број 449399 од
15.3.2012.године, сертификат број С 219693 од 16.3.2012.године, Записник о инсталацији и
конфигурацији софтвера од 29.5.2012.године, Сертификат бр. AE00443602 од 27.8.2012.године,
Сертификат бр. AE00443680 од 27.8.2012.године, рачун број 12-300-0000173 од 14.9.2012.године,
Записник о инсталацији софтвера од 27.9.2016.године.
Радници општинске управе су обучени за рад на овом софтверу и исти користе већ 4 године.
По основу пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", који
се финансира из донације, предвиђена је надоградња постојећег софтвера.
Једини овлашћени понуђач који на територији Републике Србије може да изврши предметну јавну
набавку је „GDi GISDAТA“ д.о.о. Београд, ул. Михајла Пупина број 165е, 11070 Београд, о чему
сведоче овлашћење које је овлашћено лице фирме ЕСРИ дало понуђачу „GDi GISDAТA“ д.о.о.
Београд, ул. Михајла Пупина број 165е, 11070 Београд (у прилогу се налази документ на енглеском
језику и превод оверен од овлашћеног судског преводиоца за енглески језик), као и Изјава о
ексклузивном праву дистрибутерства од 10.01.2016.године..
7. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: „GDi
GISDAТA“ д.о.о. Београд, ул. Михајла Пупина број 165е, 11070 Београд.
8. Лице за контакт: javnenabavke@kursumlija.org

