РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-156/2014
Датум: 8.8.2014. године
Београд, Његошева 77
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
920-185/2014-VIII и Решења о образовању комисије за јавну набавку
920-186/2014-VIII, објављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА
Назив наручиоца: Градска општина Врачар
Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд
Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуда
Врста предмета: Услуга
Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуга одржавања и дораде, услед законских промена и захтева корисника, програмског пакета
FENIX који подразумева модуле „FENIX предмет“ и „FENIX документ“ и базу FENIX
инсталирану на SQL серверу (Назив и ознака из Општег речника набавки: Одржавање софтвера за
информационе технологије – 72267100).
Основ за примену преговарачког поступка:
Члан 36. став 1. тачка 2) Закона:
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.
Подаци који оправдавају његову примену:
Градска општина Врачар већ дуги низ година користи апликативни програмски пакет FENIX и
база података која je сачињена помоћу њега садржи мноштво општинских докумената. Аутор
програмског пакета FENIX, који подразумева модулe „FENIX предмет“ и „FENIX документ“ у
изворном и извршном коду, је господин Милош Ракић који је пренео ауторска права над њима на
„Фидија пројект“ доо, Београд, Јове Илића 65, те је „Фидија пројект“ доо једини понуђач који
може приступити изворном коду софтвера и пружати услуге његовог одржавања.
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Из наведеног се види да је апликативни програмски пакет FENIX услед већ постојеће
вишегодишње базе докумената једини који може пружити несметано управљање документима
Градској општини Врачар, а „Фидија пројект“ доо је једино предузеће које има искључива права
на његов код, па самим тим и једино предузеће које може вршити ову јавну набавку.
Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуда:
„ФИДИЈА ПРОЈЕКТ“ ДОО, БЕОГРАД, ЈОВЕ ИЛИЋА 65.

Ознака: К.2.01-3

Страна 2 од 2

