На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12, 14/15 и 68/15),
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
11000 Београд, Немањина 22-26
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство рударства и
енергетике, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mre.gov.rs;
Врста наручиоца: Орган државне управе;
Опис предмета јавне набавке: Министарство рударства и енергетике је успоставило
Централни информациони систем за геологију и рударство (ЦИС ГИР) и ИМИСIntegrated Management Information System“ користећи ESR ArcGIS софтвер као
платформу, због чега је потребна услуга одржавање постојећег ESRI ArcGIS софтвера,
лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и ИМИС-а, дорада базе података, а
за потребе Сектора за геологију и рударство, Сектора за енергетску ефикасност и
обновљиве изворе енергије и Сектора за нафту и гас.
Назив набавке: Oдржавањe ESRI ArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка,
одржавање CIS GIR-а и IMIS система (енергетског информационог система), дорада
(надоградња) софтвера базе података за Сектор за нафту и гас, ЈН 7/19.
Ознака из општег речника набавке: 72260000 – Услуге повезане са софтвером.
Основ за примену преговарачког поступка: члан 36 став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама, јер из техничких разлога и разлога повезаних са заштитом искључивих права,
набавку може извршити само одређени понуђач.
Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: наведени софтвер је
ауторско дело фирме Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI), of Redlands,
California, USA и може се набавити искључиво код овлашћеног регионалног
дистрибутера. За територију Републике Србије једини овлашћени дистрибутер је фирма
GDI Solutions доо и не постоји ни једна друга фирма које је овлашћена да врши
демонстрацију, стављање у промет, одржавање Esri курсева, дистрибуцију, инсталацију,
пружање подршке, пружање услуге одржавање ESRI софтвера, израду и одржавање
WEB и ГИС апликација израђених на платформи, па имајући ово у виду једина може
испунити предмет набавке.
Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:
GDI Solutions доо, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 165е, МБ: 17164082;
ПИБ: 100249211.

