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Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
/

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
У складу са Законом о спречавању прања новца („Службени гласник РС“ бр. 20/09,72/09 и 91/10) Управа за спречавање прања новца као надлежни орган за
спровођење Закона је дужна да податке и документацију прикупљену у складу са Законом чува најмање 10 година од дана њиховог добијања и сви
подаци, информације и документација означавају се одређеним степеном тајности. Такође, Законом су прецизирани и други рокови у вези са редовним
извештавањем обвезника о трансакцијама, достављањем података по захтеву Управе као и у вези са налозима за праћење или блокаду рачуна који су
промптни или са роком од пар сати због којих је неопходно да систем непрекидно функционише. Управа за спречавање прања новца размењује податке и
информације путем заштићеног сајта ЕГМОНТ групе са страним финансијско обавештајним службама што подразумева да је систем у сваком тренутку
оперативн на свим нивоима.
Из тих разлога потребно је да и у 2015. години буде спроведена јавна набавка услуге одржавања софтвера - Система за управљање предметима и
документима и система за електронску размену докумената са обвезницима које омогућавају непрекидно функционисање система што је императив за
пословање Управе за спречавање прања новца. Систем за управљање предметима и документима и систем за електронску размену докумената са
обвезницима су развијени на Alfresco Open Source платформи која је у великој мери, прилагођена захтевима Управе додатним модулима.
Креатор софтвера је ИМП Рачунарски системи д.о.о. Београд, Волгина 15 који је носилац ауторских права на дело под насловом ”IMPresco - Систем за
управљање документима и предметима“ за рачунарски програм (софтвер) и ималац је Потврде о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и
предмета сродних права коју је издао Завод за интелектуалну својину Републике Србије 990 број 2015/1045 А-24/2015/1 од 10. 1. 2015. године која
потврђује да имплементирани софистицирани софтвер има својство ауторског дела Понуђача.
Одржавање софтвера у току експлоатације, посебно развијеног и прилагођеног потребама финансијско обавештајних служби каква је Управа за
спречаванје прања новца, чини низ синхронизованих активности у циљу обезбеђења континуалне рачунарске подршке где се појављује потреба за већим
или мањим изменама оригиналног кода те предлажемо да се предметна јавна набавка мале вредности услуге одржавања софтвера спроведе у
преговарачком поступку без објављивања позива из следећих разлога :
• Управа за спречавање прања новца поседује Изјаве о поверљивости података појединачно потписане од стране запослених лица код понуђача ИМП
Рачунарски системи д.о.о. Београд које су и даље обвавезујуће јер су у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма сви
подаци, информације и документација означени одговарајућим степеном тајности тако да сва лица која имају и најмањи приступ службеним подацима
морају потписати изјаве.
• Одржавање функционалности система захтева значајно ангажовање људских и техничких ресурса аутора софтвера и свако ангажовање другог Понуђача
који није аутор, уколико би се у току одржавања појавила потреба за мањим или већим изменама оригиналног кода због на пример уочених
неправилности, промене технолологије пословања или унапређења потстојећих функција могао би се угрозити интегритет оригиналног софтвера.
• Промена пружаоца услуга одржавања софтвера захтевала би додатне трошкове и време за упознавањем неког другог Понуђача са функционисањем
система што би био ризик у случајевима хитних захтева Наручиоца.
• Аутор софтвера, ИМП Рачунарски системи д.о.о. Београд, не би могао на даље да гарантује исправан рад имплементираног софтвера уколико би услуге
одржавања у будуће вршио неки други Понуђач.
Све у складу са позитивним мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-1065/15 од 12. 5. 2015. године.
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