I ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,
бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 4 0 4 2 9 5 3 /2017 од18.09.2017. године наручилац, установа Студентски центар у
Чачак, ул. Светог Саве 66, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда за јавну набавку услуга бр. У-1.2.3/17 - Набавка апликативног
софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских
картица – Student Card System за школску 2017/2018 годину.
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је установа Студентски центар Чачак, ул.Светог Саве број 6 6 ,
Чачак.
Интернет страница наручиоца је www.studentskicentarcacak.co.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета
ПОДАЦИ
О
ВРСТИ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка услуга број У-1.2.3/17 спроводи се у у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда у складу са одредбама члана члана 36.
став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12,14/2015 и 68/2015) и Мишљење Управе за јавне набавке о испуњености услова
за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 01100-247/17 од 06.09.2017.године.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је јавна набавка услуга бр.У-1.2.3/17 под називом:Коришћење и
одржавање апликативног софтвера за електронски систем за издавање и
експлоатацију студентских картица – Student Card System – Sc за школску 2017/2018 годину
Назив и ознака из општег речника набавки:
Програмски пакети и информациони системи 48000000
ПРАВНИ
ОСНОВ
ЗА
ПРИМЕНУ
ПРЕГОВАРАЧКОГ
ПОСТУПКА
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
је:
- члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12,14/2015 и 68/2015), којим је прописано 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 извршити само одређени понуђач и Мишљење
Управе за јавне набавке о испуњености услова за примену преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда бр. 011-00-247/17 од 06.09.2017. године.

РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

Студентски центар Чачак је установа студентског стандарда која од 2011. године за школску 2011/2012
годину користи апликативни софтвер „Student Card System“- Studentski centar“ ( SCS-SC) за издавање
картица, динамичку заштиту података и информација, аутоматску обраду и евидентирање података о
корисницима услуга смештаја и исхране које Установа Студентски центар Чачак пружа у студентском
дому и студентском ресторану. Испоручилац Student Card System“- Studentski centar“ ( SCS-SC) је
Tehnomedia“ д.о.о. из Крагујевца, која је уједно и аутор наведеног софтвера, који је евидентиран и
депонован у Заводу за интелектуалну својину број А-0195-2015 од 21.12.2015. године. Систем користи
електронске картице уместо домских и абонетских легитимација и папирних бонова, сагласно
одредбама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске
картице у дому ученика и студентском центру ( „Службени гласник РС“ број 29/11). Постоје две врсте
годишњих лиценци ( лиценца за новоиздате и лиценца за продужене картице). Од тренутка увођења до
данас, инсталирани систем је мењан и прилагођаван у складу са захтевима прописаним одредбама
Закона о ученичком и студентском стандарду, подзаконских аката, као и у складу са захтевима
установе у сврху побољшања примене. Систем је инсталиран у објекту дома-управе Установе и у
објекту студентског ресторана, а за запослене је спроведена обука за коришћење система и рад на
њему. За потребе система набављена је и специфична опрема ( читачи картица, штампачи електронских
картица,фискални штампач и сл. ). У току досадашње експлоатације није било безбедоносних проблема
и пропуста. У одредби члана 4. став 2. Уговору, који се доставља у прилогу овог захтева, утврђено је да
Student Card System“- Studentski centar“ ( SCS-SC) има третман лиценце чији је власник „Tehnomedia“
д.о.о. из Крагујевца. Установа Студентски центар Чачак није власник софтверског кода и свака
промена ауторског кода, као и свака неовлашћена промена софтвера би повредила интерес носиоца
ауторског права, а истовремено би довела до озбиљних проблема у функционисању већ
имплементираног система. Из тих разлога сматрамо да је оправдана примена преговарачког поступка.

НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Technomedia д.о.о, Краља Александра I Карађорђевића 88/I-2, 34000
Крагујевац
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси
Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет страници/адреси
наручиоца
www.studentskicentarcacak.co.rs. Преузимање конкурсне документације је
бесплатно.
ПОДАЦИ O
НАЧИНУ,МЕСТУ
ПОДНОШ ЕЊЕ ПОНУДА

И

РОКУ

ЗА

Понуда се подноси на српском језику у затвореној коверти, на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу : Студентски центар
Чачак, ул. Светог Саве бр.66, 32000 Чачак, са назнаком на коверти: ПОНУДА НЕ
ОТВАРАТИ, ознаком јавног позива (бр У-1.2.3/17), а на полеђини коверте се читко
исписаним
пуним
називом
(пословно
име)
и
адресом
понуђача.

Понуда, прилози уз понуду, подаци који чине њен саствани део, а које
понуђач подноси наручиоцу за учешће у предметном поступку набавке морају
бити читко попуњени неизбрисивим мастилом или на писаћој машини, рачунару или
другом техничком стредству, потписани од стране овлашћеног лица понуђача (лице
уписано код надлежног органа АПР-а – Агенције за привредне регистре или другог
надлежног органа за регистрацију привредних субјеката) и оверени печатом тог
понуђача.
Рок за подношење понуде је 21.09.2017. године до 10:00 часова. Отварање
понуда истог дана у 10,30 часова. Преговарање ће се обавити одмах по завршетку
отварања понуде.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА
МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама наручиоца у у
присуству овлашћеног представника понуђача.
Сагласно члану 103. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/12,14/2015 и 68/2015), у поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача.Представник понуђача који је поднео понуду, пре
почетка поступка, мора предати комисији писано овлашћење за присуство у поступку
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског
заступника понуђача.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети најкасније у року од 5(пет)
дана од дана отварања понуда, објавиће је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану108. Став 5. Закона о
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12,14/2015 и 68/2015).
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор са изабраним понуђачем закључиће се са понуђачем коме је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број124/12,14/15 и 68/15)
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Лице

за

контакт:е-mail:javne.nabavkesc@mts.rs

