Установа Студентски центар
„Ужице“ – Ужице
Број 50-6/2019
Дана 08.02.2019. године
На основу 36.став 1. тачка 2. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број
50-2/2019 од 31.01.2019. године, Установа Студентски центар „Ужице“ из Ужица,улица Иве
Андрића број 19, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда за јавну набавку услуга број НУ-1-1/19 –Коришћење и одржавање
Info sys пословног софтвера
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца :
е-mail адреса наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:

Врста предмета:

Установа Студентски Центар „Ужице“
Ужице, улица Иве Андрића број 19
www.scuzice.org
pravnik@scuzice.org
Просвета-Установа за студентски стандард
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење
понуда у складу са одредбама са одредбама члана
36.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015 i 68/2015)
и Мишљења Управе за јавне набавке о испуњености
услова за примену преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда број 40402-179/19 од 21.01.2019. године
Услуге

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Кратак опис предмета набавке:

Јавна набавка услуга- Коришћење и одржавање Info
sys пословног софтвера
Mесто извршења: Ужице
Врста, опис и количина добара дати су у
спецификацији која је саставни део понуде:

Назив и
набавке:

ознака

предмета

Програмски пакети и информациони системи
4800000

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 јавног позива, ако због техничких односно уметничких разлога
предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку
може извршити само одређени понуђач , и
- Мишљења Управе за јавне набавке о испуњености услова за примену преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-179/19 од
21.01.2019. године.
РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
Установа Студентски центар „Ужице“ је установа студентског стандарда која од
1998 године користи Infosys пословни софтвер у оквиру кога се налазе програмски
сегменти: финансијско књиговодство, робно-материјално књиговодство, основна
средства, благајна, обрачун плата запослених, кадровска и персонална евиденција и
студентска организација. Испоручилац пословног софтвера и носилац права је „Infosys “
д.о.о. из Ужица, који је евидентиран и депонован у Заводу за интелектуалну својину под
деловодним бројем А-0087/2015 од 06.07.2015.године, а што је утврђено Потврдом број
990 број 2015/5335 А-0087/2015 од 21.07.2015.године.
„Infosys “ д.о.о. из Ужица је уступило Установи Студентски центар „Ужице“ право
коришћења извршне верзије Infosys пословни софтвера
трајно, неискључиво и
ограничено за уговорени број, врсту и места приступа (програмски сегменти, број радних
станица у локалној рачунарској мрежи и број локалних рачунарских мрежа ( централадислокације). Ово уступање права на коришћење има третман лиценце, а према условима
лиценце извршну верзију софтвера може одржавати искључиво „Infosys “ д.о.о. из Ужица.
Свако друго поступање у вези са коришћењем Infosys пословни софтвера није могуће како
из практичних тако и из правних разлога. Практични разлог је да корисник софтвера не
поседује изворни код програма, тако да није могуће да ангажује друго правни или
физичко лице које би вршило измене на програму у сврху прилагођавања или
усаглашавања са важећим законима или другим актима. Правни разлог је да се
неовлашћеном изменом програма врши повреда интереса носиоца ауторског права.
За запослене је спроведена обука за коришћење система и рад на њему. У току
досадашње експлоатације није било безбедоносних проблема и пропуста.

Поред ових разлога постоје и други оправдани разлози који су преовладали да је Установа
Студентски центар „Ужице“ закључила уговор о набавци и коришћењу пословног
софтвера (ИП-А), а нарочито:
- Реноме произвођача „Infosys “ д.о.о. је један од највећих произвођача пословног
софтвера у Републици Србији. Тренутно има преко око 1000 корисника у Србији и
околним земљама,
- Подршка. Велики број искусних стручних лица из „Infosys “ –а д.о.о. је на
располагању 5 радних дана у седмици током целе године , изузимајући државне
празнике. Лако споразумевање схватање потреба корисника, кастомизација
програма. Могућност повезивања произвођача и корисника путем VNC ( интернет
везе) за брзо извођење подршке,
- Свеобухватност. Софтвер одговара потребама широког круга корисника као
подршка за њихове пословне активности,
- Модуларност. Програм је урађен модуларно, по програмским сегментима при
чему се сегменти могу накнадно уговарати. Начин рада у различитим програмским
сегментима је једнообразан.
- Прегледност. Менији, обрасци, дијалози и извештаји су прегледни и лаки за
сналажење,
- Перформансе. Омогућен је брз унос велике количине података, као и
задовољавајућа брзина њихове обраде, уз адекватан hardver и системски softver,
- Флексибилност. Програм се у високој мери прилагођава потребама корисника,
омогућавајући му да мења неке елементе изгледа програма, уноса података,
начина њихове обраде, приказа и извештаја.
- Висок ниво аутоматизма. Изворно унети документи се аутоматски обрађују у
пратеће евиденције на основу унапред дефинисаних правила ( робно финансијско,
ПДВ....) могућност серијских обрада великог броја докумената. Аутоматско
формирање финансијских извештаја, завршног рачуна, аутоматско формирање
докумената почетног стања.
- Контрола интегритета и логичности података, прилоком уноса и обрада, као и
накнадне контроле ( финансијски налози, робно-финансијско, изворни документи,
последични документи, и сл.),
- експорта података из различитих прегледа у стандардним форматима ( XLS, SDF,
DBF...),
- Могућност штампе сваког документа и извештаја у PDF формату.
НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
Позив за подношење понуда доставити Привредном друштву за пројектовање
информационих система „Info sys“ д.о.о из Ужица, улица Међај број 2.

