РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-158/2014
Датум: 14.8.2014. 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
920-192/2014-VIII и Решења о образовању комисије за јавну набавку
920-193/2014-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 система видео – надзора у врачарским основним школама, Полицијској
станици Врачар и на управној згради Градске општине Врачар (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:
Ауторско право и друга интелектуална, индустријска и власничка права за софтвер за IP
видео - надзор Argus IP власништво су фирме „Solutis“ доо, Београд, Омладинских бригада 55.
Наиме, софтвер за IP видео - надзор Argus IP производ је фирме „Solutis“ доо и једино она
поседује изворни код за софтвер за поменути IP видео - надзор Argus IP, и једино она може да
приступи изворном коду. Такође, једино је особље фирме ,,Solutis“ доо сертификовано и
оспособљено за инсталацију и одржавање IP видео - надзора Argus IP и софтвера.
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Из наведеног се види да је „Solutis“ доо јединa фирма која има искључива права на код софтвера за
IP видео - надзор Argus IP, па самим тим и јединa фирма које може вршити ову јавну набавку.
Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуда:
„SOLUTIS“ ДОО, БЕОГРАД, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 55
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