На основу члана 36.став 7. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
Београд, 27.марта 43-43
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
„Обука запослених за коришћење „ESRI ArcGIS“ софтвера“
ЈН 13/18
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај
Адреса наручиоца: Улица 27. марта 43-45, Београд
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs и www.beograd.rs
Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 13/18 је услуга - „Обука запослених
за коришћење „ESRI ArcGIS“ софтвера“
Назив и ознака из општег речника набавке: 80530000-8- услуге стручног
оспособљавања
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда сагласно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), и акту Управе за јавне набавке
Мишљење бр. бр. 404-02-1597/18 од 20.04.2018.год., да су испуњени услови за примену
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом
36. став 1 тачка 2) ЗЈН. Позив за подношење понуде биће упућен понуђачу „GDI Solutions“
д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 165г, који је тренутно једини овлашћени
дистрибутер на територији Републике Србије.
Софтверски пакет „ESRI ArcGIS“ користи се у Секретаријату за саобраћај за: формирање
просторних база података у дигиталном облику, брзо прављење графичких приказа за
свакодневни рад, брзе анализе по свим просторним и атрибутивним елементима који су
унети на дигиталну мапу и катастар саобраћајне сигнализације. Овај софтверски пакет
представља професионални алат за формирање просторних база података и спада међу
најраспорстрањеније у свету, производи га америчка фирма ESRI. Анкетом запослених у
Секретаријату за саобраћај утврђено је да постоји заинтересованост и потреба запослених
за спровођење обуке за коришћење „ESRI ArcGIS“ софтвера којом ће се олакшати употеба
ново формираног Катастра саобраћајне сигнализације као и целокупног софтвера.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
- на интернет страници Секретаријата за саобраћај www.bgsaobracaj.rs
- на Порталу јавних набавки
- на Порталу јавних набавки града Београда
Наручилац ће позив за подношење понуда послати: „GDI Solutions“ д.о.о. Београд, Булевар
Михајла Пупина 165г.

