
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:


	Blank Page

	Text1: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
	Text2: Немањина 22-26, Београд
	Text3: www.minrzs.gov.rs 
	Text5: ЈН 16/2020  -  Услуге доградње и модификације софтвера за дечије додатке и родитељске додатке и породиљско одсуствоШифра и назив из ОРН:- 72262000 - Услуге израде софтвера и- 72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера
	Text6: 
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Dropdown2: [Услуге]
	Text7: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. Гл.“ РС број 50/2018), по добијеном мишљењу Управе за јавне набавке о оправданости примене преговарачког поступка, број 404-02-5245/18 од 21.12.2018. године на основу уговора о јавној набавци услуга за доградњу и модификацију софтвера за дечије и родитељске додатке у складу са одредбама Закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци поридици са децом, бр. 404-02-144/12/2018-22 од 25.01.2019. године, извршене су потребне модификације, доградње и израда нових модула, где је давалац услуге била  Онора д.о.о. Београд.Након тога Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања користи у свом раду рачунарски програм FPPD за дечијe додатакe и родитељскe додатакe и  породиљско одсуство који се састоји од централне апликације (CENTRAL), апликације за рад надлежних општинских органа (PERIF), и апликације за управљање корисничким налозима (ADMIN).Онора д.о.о. Београд је код Завода за интелектуалну својину Републике Србије унела у евиденцију ауторских дела и сродних права рачунарски програм FPPD за дечијe додатакe и родитељскe додатакe и  породиљско одсуство, о чему је добијена Потврда 990 број: 4192 А-0176/2019 од 19.07.2019. године.За предметни рачунарски програм, по добијеном мишљењу Управе за јавне набавке о оправданости примене преговарачког поступка, број 404-02-3803/19 од 26.08.2019. године, са добављачем Онора д.о.о. Београд је закључен уговор о јавној набавци услуга одржавања апликативног софтвера за дечије и родитељске додатке и породиљско одсуство, број 404-02-119/11/2019-22 од 22.10.2020. године.Наручилац има потребу за уговарањем услуга модификације и доградње  предметног софтвера.Предметна услуга обухвата доградње и модификације софтвера за дечије и родитељске додатке и породиљско одсуство у  складу са потребама надлежних служби које врше унос и обраду података у вези са спровођењем Закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са децом („Службени глласник РС“ број 50/2018), подразумева:- додатне функционалности централне апликације,- допуне периферне апликације,- измену модела базе података и програмирање потребних опција,- доставу пројектну документацију која се односи на измене и доградњу као и корисничку документацију која је прилагођена крајњим корисницима система,- инсталацију на ORACLE  платформи Министарства,- обуке напредних корисника апликације и обука инжењера за мониторинг апликативног система,  из Одељења за апликативни развој, обраду података, аналитику и извештавање - подршку током пробног рада у трајању од два месеца након пуштања софтверског решења у продукцију.Онора д.о.о. Београд, је доставила:• Потврду о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, 990 број: 4192 А-0176/2019 од 19.07.2019. године – Завод за интелектуалну својину РС•  Изјаву дату  под моралном, материјалном и кривичном  одговорношћу да је искључиви носилац ауторског права над изворним кодом рачунарског програма FPPD за дечијe додатакe и родитељскe додатакe и породиљско одсуство који се састоји од централне апликације (CENTRAL), апликације за рад надлежних општинских органа (PERIF) и апликације за управљање корисничким налозима (ADMIN), и да то право није пренето на друга лица, од 02.06.2020. године.Процењена вредност предметних услуга је  5.000.000.00 динара, без ПДВ.За  предметну јавну набавку добијено је мишљењуеУправе за јавне набавке о оправданости примене преговарачког поступка, број 404-02-3185/20 од 12.06.2020 године, Због свега наведеног, неопходно је спровести јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, коју због техничких и разлога повезаних са заштитом искључивих права, као и из разлога кратког рока до пуне и поуздане оперативности предметног софтвера, може извршити само наведени  добављач.
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