На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама и Закона о изменама и допунама Закона о
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Агенцијa за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице,
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда (ЈН бр. 6/2020)
ПОКРЕЋЕ СЕ преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, из разлога
предвиђеног у члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12,
14/15 и 68/15), за доделу уговора за набавку услуга - Израда нових функционалности у
пословној апликацији ASEBA PUB 2000, у вези са Одлуком о привременим мерама за очување
стабилности финансијског система („Службени гласник РС”, број 33/20), донетом од стране
Народне банке Србије дана 17. марта 2020. године a на основу позитивног Мишљења Управе за
јавне набавке бр. 404-02-1919/20 од 6.5. 2020.године.
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије ад Ужице, 31000 Ужице, улица
Љуба Стојановића бр. 5, www.аofi.rs
Врста наручиоца: Привредно друштво
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка услуга- Израда нових функционалности у пословној апликацији ASEBA PUB 2000
ОРН - 72265000 - услуге конфигурације софтвера
Основ за примену преговарачког поступка:
Чланом 36. ст. 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, предвиђено је да 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 реализовати само одређени понуђач.
Наручилац је дана 5. јула 2016. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке са
понуђачем Аsseco see доо Београд, закључио уговор чији је предмет набавка пословно
информационог система са имплементацијом и обуком и карактеристикама у складу са
техничком спецификацијом и условима из конкурсне документације, а у вези са законском
делатношћу наручиоца, дефинисаном Законом о Агенцији за осигурање и финансирање
Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 61/05 и 88/10). У питању је свеобухватан информациони
систем, који се односи на два сегмента пословања наручиоца, осигурање и факторинг.
У складу са Одлуком Народне банке Србије од 17. марта 2020. год. о привременим мерама за
очување стабилности финансијског система („Сл.гласник РС“ бр. 33/20) којом се успоставља
мораторијум на отплату обавеза ради очувања стабилности финансијског система у условима
пандемије вируса COVID -19, наручилац је дужан да својим клијентима понуди застој у отплати
обавеза (мораторијум) у трајању не краћем од 90 дана, односно од трајања ванредног стања које
је уведено због пандемије вируса COVID -19.
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Наведену услугу може извршити само добављач, аутор предметног информационог система, и
искључиви и једини носилац свих права интелектуалне својине на овом програму (који је унет у
евиденцију и депонован код Завода за интелектуалну својину Републике Србије) и једини субјект
који има право да врши његове измене у циљу промене и/или дораде функционалности
програма, с обзиром да то право није територијално или на било који други начин ограничено
нити је пренето нити је пренето на било која трећа лица.
Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

ASSECO SEE доо Београд, Булевар Милутина Миланковића 19г 11070 Београд
Наручилац ће на основу позитивног Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда по члану 36. став 1.тачка
2) ЗЈН упутити позив за подношење понуде привредном друштву ASSECO SEE доо Београд.
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