
 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ 
Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, Србија 
Деловодни број: 1871/2022 
Датум: 10.08.2022. године  
 

 
 
На основу чл. 27 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр. 91/19 ) и Одлуке о покретању 
поступка дел.бр. 1870/2022 од 10.08.2022. године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
(даље: Наручилац) упућује: 

 
Позив за достављање понуда за набавку на коју се закон не примењује 

Набавка услуге најма и месечног одржавања апликативног софтвера – Student card system – 
SCS SC (модул исхрана, смештај, администрација, извештавање, најава оброка и фискални 

модул)  
 

Подаци о наручиоцу:  
Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
Ул. Кнеза Милоша бб 
ПИБ: 106159430 
МБ: 17769367 
Особа за контакт: Милан Крстић, стручни сарадник за јавне набавке  
Телефон: 062/793368, е-mail: milan.krstic@dus.rs 
Предмет набавке: услуга, услуге најма и месечног одржавања апликативног софтвера – 
Student card system – SCS SC (модул исхрана, смештај, администрација, извештавање, најава 
оброка и фискални модул)  

Рок за достављање понуда 12.08.2022. године до 10 часова 

Начин достављања понуда 
Лично или поштом на адресу: Кнеза 
Милоша бб, 35230 Ћуприја или на мејл 
milan.krstic@dus.rs 

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде 
Критеријум за избор најповољније понуде Најнижа понуђена цена 
Особа за контакт Милан Крстић, 062/793368 

 
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети најкасније до 15.08.2022.године. 
Наручилац задржава право да: 

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде, 
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима 

Наручиоца. 
Циљ спровођења поступка набавке: закључење уговора. 
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна. 
Рок важења понуде је 30 дана од дана пријема понуде. 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 
Цене морају бити изражене у динарима без и са ПДВ-ом. Цена је фиксна и не може се мењати до 
коначне реализације уговора. Понуђач чија понуда буде најповољнија, ће бити у обавези да 
имплементира и оптимизује софтвер у року од 14 дана од дана доношења одлуке о додели уговора. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика 
средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 
УСЛУГЕ НАЈМА И МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА“. На полеђини коверте 
написати пун назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт, или на мејл адресу 
milan.krstic@dus.rs. 
Рок за подношење понуда је 12.08.2022. године до 10:00 часова. Уговор ступа на снагу 01.09.2022. 
године 

Стручни сарадник за јавне набавке 
Милан Крстић 

 
____________________ 



       
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ НАЈМА И МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА“ за потребе 
Дома ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја. 
 

Назив понуђача  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Текући рачун и назив банке  

Контакт особа  

Одговорно лице  

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
Редни 
број 

Назив и карактеристике 
производа 

Јед. 
мере Кол 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 

Најам и месечно одржавање 
апликативног софтвера - 

Student Card System – SCS 
SC(модул исхрана, смештај, 

контрола приступа, 
евиденција рада, 
администрација, 

извештавање, најава оброка и 
фискални модул (до 180 

корисника)) 

Месец 10     

Напомена: 
- Апликативни софтвер са припадајућим базама података мора да буде инсталиран на опреми 

наручиоца 
- Апликативни софтвер треба да има следеће функционалности: централизовану базу ученика и/или 

студената, централизовано вођење благајне, ресторана, павиљона, цена, интегрисано 
извештавање са свих нивоа организационих целина (намењено пословодству), процедуре за 
централно прикупљање података из дистрибуираних организационих целина, модул динамичке 
безбедности података (заштита против неовлашћеног коришћења картица. 

- Предметни софтвер треба да буде усаглашен са важећим Законом о ученичком и студентском 
стандарду и пратећим правилницима Законом о заштити података о личности 

- Предметни софтвер мора бити прилагођен за рад са електронском картицом дефинисаном у 
важећем Правилнику о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске 
картице у дому ученика и студентском центру 

- Понуђач у саставу понуде треба да достави изјаву о власништву над софтвером или документ којим 
доказује право на дистрибуцију, инсталацију и одржавање предметног софтвера 

- Понуђач је у обавези да поштује важеће норме и стандарде у пружању предметних услуга и да дато 
техничко решење буде приступачно за све кориснике, сагласно члану 71. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС2, број 124/12, 14/15и 68/15). 

- Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац 
- Добављач је у обавези да у понуди дефинише време одзива у случају хитних интервенција. 
- Добављач је дужан да  у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и 

стандарде везане за безбедност и здравље корисника, заштиту животне  средине и енергетску 
ефикасност. 



- Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и 
стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а који се односе на заштиту животне 
средине, безбедност и друге околности од општег интереса 

 
 
Цена на месечном нивоу без ПДВ-а: _____________________ 
Цена на месечном нивоу са ПДВ-ом: _____________________ 
Цена на годишњем нивоу без ПДВ-а: _____________________ 
Цена на годишњем нивоу са ПДВ-ом: _____________________ 
Услови и начин плаћања:  у року од 45 дана од дана издавања фактуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У _________________ 
 
Датум _____________ 

М.П. 
Потпис одговорног лица понуђача 

 
_____________________________ 

 


