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Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда
Врста предмета: услуге
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 24/19 је услуге – „Одржавање
система за централно управљање светлосном сигнализацијом (САУС)“.
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. 404-02-4543/19 од
04.11.2019. године, да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 2) Закона о
јавним набавкама. Позив за подношење понуде биће упућен понуђачу „Elcom Bgd d.o.o.”,
Устаничка бр. 234, Београд, који као једини власник изворног кода софтвера који је саставни
део овог система је и једини који може да врши услуге одржавања софтвера и компоненти
система „САУС“.
За управљање радом семафорских раскрсница у Београду на раскрсницама у централном делу
града користи се систем САУС. Основа система за управљање саобраћајем јесте комуникација
која се заснива на мрежи оптичких каблова или радио везама. Систем САУС је у потпуности
развијен и израђен од стране фирме ElcomBgd d.o.o. из Београда, по захтевима Секретаријата
за саобраћај. Састоји се из рачунарског центра са оригиналним софтвером и периферне
опреме која је распоређена у управљачким уређајима на терену. Центар чини сервер који
управља свим постојећим зонама: Калемегдан-Теразије, Дунав, Славија и Баново брдо.
Одржавање система САУС је до сада уговором све време поверавано фирми која га је развила
и израдила. Одржавање система састоји се у свакодневном прегледу и одржавању опреме на
терену, опреме и софтвера у Центру за управљање саобраћајем. Систем је оригиналан како
у делу софтвера који се користи за управљање радом семафорских уређаја тако и у делу
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опреме која је развијена и потом инсталирана на терену, а преко које се остварује функција
управљања.
Проблем доделе уговора у отвореном поступку је у томе што би приликом дефинисања
техничких захтева било неопходно од потенцијалних понуђача захтевати познавање
управљачког софтвера другог произвођача и добро познавање опреме на терену, такође
произведеног од стране другог произвођача. Обзиром да су и управљачки софтвер и
комуникациона опрема сопствени производ фирме ElcomBgd d.o.o., дефинисани технички
захтеви могли би да буду окарактерисани као захтеви прилагођени неком од понуђача, што
би могло да угрози реализацију јавне набавке и закључење уговора о одржавању.
Поред техничких захтева, дефинисање додатних захтева које би Наручилац могао да
формулише у делу који се односи на кадровску структуру, коју понуђач мора да задовољи,
као и на дефинисање потребне техничке опремљеност понуђача која је неопходна за
обављање послова одржавања система САУС такође би могло да се окарактерише као
дефинисање захтева којим се фаворизује неко од понуђача.
Са друге пак стране, од изузетног је значаја да систем за управљање семафорским уређајима
у наведеним зонама функционише. То значи да није реална опција да се увођењем новог
извршиоца услуге дозволи замена комуникационе опреме у уређајима на терену или пак да
се дозволи замена опреме и управљачког софтвера у управљачком центру. Једноставно ни
опрему ни софтвер није могуће заменити без улагања која би износила најмање десетоструко
више од висине годишњег одржавања. Такав приступ на крају није прихватљив са техничког
аспекта јер је систем за управљање саобраћајем веома сложен систем и не трпи безразложне
промене. И постојећи систем САУС је близу петнест година дорађиван док је доведен до нивоа
на коме данас функционише.
Из наведених разлога потребно је за двогодишњи период обезбедити редовно одржавање
постојећег система, а за обављање тог посла сем фирме која је систем формирала не постоји
још нека квалификована фирма која би у отвореном поступку била равноправан понуђач, те
је из тог разлога предлажемо да се додела уговора за ову јавну набавку изврши у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, са фирмом ElcomBgd
d.o.o, из Београда, Устаничка 234.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН :72267100-0-одржавање 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. 404-02-4543/19 од
04.11.2019. године, да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 2) Закона о
јавним набавкама. Позив за подношење понуде биће упућен понуђачу „Elcom Bgd d.o.o.”,
Устаничка бр. 234, Београд, који као једини власник изворног кода софтвера који је саставни
део овог система је и једини који може да врши услуге одржавања софтвера и компоненти
система „САУС“.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
-

на интернет стрници града Београда www.beograd.rs

-

на интернет страници Секретаријата за саобраћај www.bgsaobracaj.rs

-

на Порталу јавних набавки.

Назив и адреса лица којима се доставља позив за подношење понуда: „CENTAR ZA
PLANIRANJE URBANOG RAZVOJA CEP “ Д.О.О. Београд, улица Захумска бр. 34.
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