Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-162/2021-13
Датум: 29.03.2021.
Београд

На основу члана 61. став 1. тачка 1 (подтачка 2 и 3), 91. и 92. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" бр. 91/19), доносим следећу
О Д Л У К У
о спровођењу поступка јавне набавке
I
Предмет набавке
Наручилац покреће преговарачки поступак без објављивања јавног позива за набавку услуга:
Одржавање софтвера.
Ознака и назив из Општег речника набавке (CPV ознака): 72267000 – Услуге одржавања и
поправке софтвера.
Јавна набавка је предвиђена у годишњем Плану јавних набавки број 1 од 26.01.2021. године под
редним бројем 0010, и финансијском плану 423212.
II
Процењена вредност јавне набавке
Укупна вредност набавке из тачке I ове Одлуке процењује се на 1.487.500,00 динара.
III
Комисија за јавну набавку
Поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку у следећем саставу:
Ред. број
Име и презиме
1.
Горан Зебић
председник
1.а
Ана Пантелић
заменик
2.
Андреа Кос
члан
2.а
Јелена Ђорђевић
зам. члана
3.
Саша Билек
члан
3.а
Александра Божић
зам. члана
Комисија за јавну набавку, у складу са Законом о јавним набавкама, предузима све радње у
поступку, а нарочито припрема огласе о јавној набавци, конкурсну документацију, врши стручну
оцену понуда и пријава, припрема извештаје о поступку јавне набавке, обавља потребну
комуникацију у поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона и предузима све потребне
радње у случају подношења захтева за заштиту права.
Комисија за јавну набавку стара се о законитости спровођења поступка.
Након отварања понуда чланови Комисије за јавну набавку, потписују изјаву о постојању или
непостојању сукоба интереса, у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама.
IV
Рокови за спровођење поступка
1

Након доношења ове одлуке Комисија за јавну набавку ће у примереном року припремити
конкурсну документацију и доставити на објављивање Обавештење о спровођењу преговарачког
поступка без објављивања јавног позива и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки
Републике Србије.
На основу Извештаја о поступку јавне набавке, Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора или
одлуку о обустави поступка у року од 30 дана од истека рока за подношење понуда, осим ако
Комисија за јавну набавку у односу на природу и комплексност предмета набавке у конкурсној
документацији одреди дужи рок.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен, по истеку
рока од 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
V
Разлози за примену преговарачког поступка
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања јавног позива,
сходно члану члан 61. став 1. тачка 1. подтачка 2 и 3, Закона о јавним набавкама:
- ако само одређени привредни субјект може да испоручи добра, пружи услуге или изведе радове, из
било којег од следећих разлога:
2) непостојање конкуренције из техничких разлога или
3) због заштите ексклузивних права, укључујући права интелектуалне својине
Позив за учествовање у овом преговарачком поступку биће упућен предузећу за производњу,
трговину и услуге „ВИСАРИС“доо, 11080 Београд-Земун, Батајнички друм 10, део 1Б.
VI
Образложење
Наручилац ће јавни позив за подношење понуде проследити напред наведеном понуђачу из разлога
што је исти једини правни субјект који има право за извршење предметних услуга.

в.д ДИРЕКТОР
др Ненад Доловац
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