ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Студентски центар Чачак

Адреса наручиоца:

Чачак,Светог Саве 66

Интернет страница наручиоца:

www.studentskicentarcacak.co.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Програмски пакет и информациони систем 48000000

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:
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-236/2010/2 од
30.11.2010. године. Систем користи електонске 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, подзаконских аката, као и у складу са нашим
захтевима 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, 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 и довела би до озбиљних проблема у функционисању већ имплементираног
система.

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

Остале информације:

