На основу члана 36.став 7. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
Београд, 27.марта 43-43
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
Одржавање лиценци софтверског пакета ArcGIS
ЈН 27/18
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај
Адреса наручиоца: Улица 27. марта 43-45, Београд
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs и www.beograd.rs
Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 27/18 је услуга - Одржавање лиценци
софтверског пакета ArcGIS
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267100-0 - одржавања софтвера за
информационе технологије.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда сагласно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'' број 124/12,14/15 и 68/15), и акту Управе за јавне набавке
Мишљење бр. 404-02-4587/18 од 09.11.2018. године, да су испуњени услови за примену
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом
36. став 1 тачка 2) ЗЈН. Позив за подношење понуде биће упућен понуђачу „GDI Solutions“
д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 165г, који је тренутно једини овлашћени
дистрибутер Esri софтвера за Републику Србију.
Град Београд је још 2003. године набавио софтверски пакет ArcGis, који се користи за
креирање, едитовање и рад са геореференцијалним просторним подацима, у Секретаријату
за саобраћај. Како је овај софтверски пакет од изузетног значаја за свакодневно обављање
послова из делокруга рада овог секретаријата потребно га је одржавати и у наредном
периоду. Уградња основног софтверског пакета, надоградња и одржавање до сада је
уговором поверавана „GDI Solutions“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 165г, као
једином овлашћеном дистрибутеру Esri софтвера за Републику Србију.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:




на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs,
на интернет страници града Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs,
на интернет страници Секретаријат за саобраћај: www.bgsaobracaj.rs.

