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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Министарство финансија Пореска управа-Централа
Адреса наручиоца: Београд, Саве Машковића 3-5
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуге одржавања,
поправке и техничке подршке за опрему и софтвере за штампарију, за потребе пореске управе,
Београд, Устаничка 130.
Назив и ознака из општег речника набавке:
50312100-одржавање и поправка централних рачунара
50321000-услуге поправке персоналних рачунара
50322000-услуге одржавања персоналних рачунара
50323000-одржавање и поправка периферних рачунарских уређаја
50324000-услуге подршке за персоналне рачунаре
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Основ из члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама- ако због техничких, односно
уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих
права, набавку може извршити само одређени понуђач.
Пореска управа је прибавила опрему за штампарију (софтвер и опрема) на основу донације
Европске агенције за развој 2007. године и то:
.

1.Принтер велике брзине за штампу из табака:
Océ VarioPrint 3110 - 4 kom.
2.Машина за ковертирање:
Kern 686 - 4 kom.
3. Софтвер за штампање:
''Print Soft"

Како је иста опрема у постгарантном периоду, у овом поступку набавља се услуга
одржавања, поправке и техничке подршке. У претходном периоду за предметне услуге
закључиван је уговор са предузећем «OSA Рачунарски инжењеринг» д.о.о. Београд,
Таковска 45, (последњи уговор бр. 000-404-01-00548//2013-G0085 истекао 16.01.2015.
године) које је, на основу изјава/потврдa произвођача преметне опреме и софтвера,
једино овлашћено за услуге одржавања, поправке и техничку подршку за опрему и
софтвере који се користе у штампарији Пореске управе.
Поменуто предузеће је и даље једино овлашћено за предметне услуге, све на основу
изјава/потврда како следи:
1.За принтер велике брзине за штампу из табака Océ VarioPrint 3110 - „Canon CEE
GmbH'' Представништво Београд, ауторизацијом произвођача од 15.01.2015. године, као
представник предузећа Canon за територију Србије а самим тим и компаније ''Оsе'' која је
од 01.10.2013. у потпуности и оперативно ушла у састав „Canon групације“, потврђује да је
''OSA Računarski inženjering'' д.о.о. Београд, једини ауторазивони партнер овлашћен за
продају и сервисирање ''Оsе'' уређаја као и пратећег оригиналног потрошног материјала и
резервних делова.
2.За машину за ковертирање Kern 686 - ''Kern AG'' потврдом од 16.01.2015. године,
потврђује да је ''Dataform Paper Processing GmbH'' ексклузивни дистрибутер за опрему за
улагање папира кoју производи друштво ''Kern AG'', а ''Dataform Paper Processing GmbH''
потврдом од 16.01.2015. године, као овлашћени генерални заступник за друштво ''Kern
AG'' у југоисточној Европи и Аустрији потврђује да је друштво ''OSA computer
engineering'' из Београда , Таковска 45/V, једини давалац услуга за инсталацију опреме коју
производи друштво Kern у Србији, као и да су техничари друштва ''OSA'' обучени за
производе као и да има потпун приступ залихама резервних делова и отвореној
телефонској линији.
3.За софтвер за штампање ''Print Soft"- ''Print Soft Systems GmbH'' изјавом од 21.01.2015.
године, као афирмисани и угледни произвођач софтвера за штампање, изјављује и
потврђује да је друштво ''OSA Računarski inženjering'' д.о.о. Београд, Таковска 45, тренутно
једино друштво овлашћено за пружање услуга продаје, инсталације, сервисирања,
одржавања и обуке за призводе у Републици Србији.
Како je предузеће «OSA Рачунарски инжењеринг» д.о.о. Београд једини овлашћени од
произвођача на територији РС који може да пружи услуге одржавања, поправке и
техничке подршке за опрему и софтвере у штампарији Пореске управе, потребно је у
конкретном случају спровести преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно
члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12).
Пореска управа је 18.02.2015. године, у складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'', бро 124/12), доставила Управи за јавне набавке Захтев
за мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Управа за јавне набавке је,
својим дописима од 27.02.2015. године и 05.06.2015. године затражила допуну истог по
чему је и поступљено 22.05.2015. године односно 24.06.2015. године, када су Управи за
јавне набавке достављене тражене допуне. Иста је констатовала да су испуњени услови за
примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу
са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона, па је доставила позитивно мишљење број 404-02669/15 од 25.06.2015. године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
«OSA Рачунарски инжењеринг» д.о.о. Београд, Таковска 45.

