
                                                           Техничке карактеристике  

 
1.Понуђач је дужан да обезбеди следеће:  

- Повезивање 28 локација ПУ „11.април“ у јединствен систем са приступом глобалној мрежи – 

Broadbend интернет пакет 10/2 Мbps, 28 фиксних јавних IP адреса;  

- Обезбеђивање приступног порта за комуникацију са гарантованом брзином од 8/8 Мbps – 

директан приступ Интернету на локацији Народних хероја 12а, 4 фиксне јавне IP адресе; 

- Годишња лиценца за систем заштите - Sonic Wall NSA 2400 

- Редовно одржавање кабловског дистрибутивног система  

- Редовни мониторинг локалне мреже 

- Техничка подршка 24 сата 

- Консалтинг и редовно обавештавање о потребама upgrade-a система 

- WEB hosting 

- Mail hosting са минимум 50 email адреса 

- Дистрибуција аналогног сигнала кабловске телевизије 

- Услуге IP телефонског система (локална VoIP – IP телефонија) кроз Интернет пакет 

- Није могуће повезивање  локација wireless технологијом како би се избегао негативан утицај 

зрачења на здравље деце. 

- Могућност увођења фиксне телефоније у систем 

 

2. Место пружања услуга 

 Место пружања услуге која је предмет ове јавне набавке су објекти Наручиоца –

Предшколске установе „11 април“, Нови Београд. 

 

3. Квалитет  

  Понуђач се обавезује да предметну услугу пружа квалитетно и стручно односно на 

начин који наручиоцу услуге обезбеђује несметан и безбедан рад. 

  Понуђач је дужан да обезбеди ниво услуге који је дефинисан техничком 

спецификацијом. 

 

4. Гаранција 

  Понуђач гарантује Наручиоцу континуирано и несметано пружање услуга које су 

предмет набавке у року трајања уговора, а за потребе Наручиоца. 

 

5. Рок и начин извршења услуге 

  Понуђач се обавезује да предметну услугу почне да пружа одмах, а најдуже у року 

од 2 (два) дана по закључењу уговора, односно да у том року Наручиоцу стави на располагање (у 

функцију) предметну услугу.     

 Понуђач је дужан да инсталираном опремом обезбеди непрекидну испоруку Интернет 

сервиса Наручиоцу, захтеваном брзином, у периоду од 00-24h, 7 дана у недељи, до 

31.12.2014.године до 24:00 часова.  

 

6. Записник о извршеним услугама 

 Наручилац и понуђач записнички ће констатовати да ли су услуге које су предмет јавне 

набавке извршене у складу са Уговором, техничком спецификацијом и достављеном понудом. 

 Квантитативно-квалитативна примопредаја врши се на локацији Наручиоца, од стране 

овлашћеног представника Наручиоца и у присуству овлашћеног представника Понуђача. 

                       Квантитативно-квалитативна примопредаја врши се тако што овлашћени 

представници Понуђача и Наручиоца потписују записник, на којем су таксативно специфициране 

извршене услуге. 
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               Доказ: 

        Попуњен образац 8 који је саставни део конкурсне документације. 

 

Уколико понуђач не достави горе поменуте доказе да испуњава обавезне услове из чл.75 

став 1.тачка 1) до 4) може да  достави изјаву (Образац бр. 11) којом под пуном  

материјалом и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава горе наведене обавезне 

услове или да достави Извод из  регистра понуђача.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Додатни услови из члана 76.Закона о јавним набавкама 

 

 ▄-Да Понуђач располаже пословним капацитетом –  што подразумева да је понуђач у 

претходне 3 године (2011, 2012. и 2013.) остварио пословни приход по основу извршене 

испоруке добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од: 

- минимум 1.500.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а  

Докази:      

    - Попуњен Образац 3 – Списак извршених услуга, у који понуђач уноси  податке о 

броју и датуму закључења уговора или фактуре, врсти и вредности испоручених добара по 

основу уговора или фактура, као и називу купца коме је извршена предметна услуга. 

- Потврде Купаца, које морају бити дате на документу  Купца, оверене печатом и 

потписане од стране одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио 

испоруку добара истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са 

уговором или фактуром.  

Потврду Купца потребно је доставити за  уговор и фактуру наведен у Обрасцу 3. 

Потврда Купца мора да садржи: 

- Пун назив и адресу Купца, 

-  особу за контакт Купца и број телефона,  

-  назив и седиште понуђача коме се издаје потврда, 

- врста и вредност испоручених добара по основу уговора или фактуре,  

- број и датум уговора или фактуре,  

- датум издавања потврде,  и  

- назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге 

сврхе не може користити. 

▄Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, 3 запослених који ће бити ангажовани на пословима извршења јавне 

набавке, од минимум 1 лице техничке струке. 

Докази: 

- Изјава о довољном кадровском капацитету (попуњена, потписана и печатирана) – 

Образац 4  

- Фотокопије основа радног ангажовања (уговор о раду или уговор о привеменим и 

повременим пословима или уговор о делу),  

▄Технички капацитет- Поседовање техничких капацитета и опремљености за 

пружање услуга које су предмет јавне набавке. 

     Доказ: 

     - Попуњена, потписана и печатирана Изјава о техничкој оспособљености која је 

саставни део конкурсне документације. 
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Упутство: у случају већег броја подизвршилаца, односно већег броја чланова групе, 

фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака 
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П О Д А Ц И    О  П О Н У Д И 

 

УКУПНА ЦEНА BEЗ ПДВ-А: 

УКУПАН ПДВ: 

УКУПНА ЦEНА СА ПДВ-ом: 

СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ: 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ ЈЕ СУКЦЕСИВАН ДО 31.12.2014. 

РОК ВАЖEЊА ПОНУДE (МИНИМУМ 30 ДАНА): 
 

Понуђене цене су фиксне. 
 

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука, монтажа и сл).  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  у року 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице 

коју испоставља Продавац којом је потрврђено извршење услуга и Записника о извршеним услугама..  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс 

Ми, доле потписани, овим обавештавамо да смо: 

1. Упознати,прихватамо у потпуности,без примедаба, садржину Конкурсне документације јавне набавке   
умрежавање објеката и приступ интернету,  бр.ЈН У-14-06;  

 

2. Понуда/е број:____________  

3. Рок и услови плаћања: до 10 дана по испоруци и испостављању рачуна/фактуре  о извршеној услузи 

4. Рок важности понуде: _____ дана, од дана отварања понуде (мин. 30 дана)  

5. Рок извршења услуге је сукцесиван до 31.12.2014. године. 

6. Саставни део обрасца понуде је  спецификација понуде 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (по свим позицијама наведеним у  припадајућој 

спецификацији у Конкурсној документацији предметне набавке која чини саставни део ове 

понуде):_________________________ РСД 

                                              
 

Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                          _________________________                                                             

Датум:_________________ 

                                                                          МП 



 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“                                                          ОБРАЗАЦ 2 

 Народних хероја 12а, Нови Београд 

                                                                                                                                                 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка мале вредности бр. У-14-06 -  услуге- 

умрежавање објеката и приступ интернету, 

 

I 

Ред.бр. УСЛУГА Месечно без 

ПДВ-а 

Укупно 

годишње без 

ПДВ-а 

Укупно 

годишње са 

ПДВ-ом 

1. Повезивање 28 локација у јединствен 

систем са приступом глобалној мрежи и 

директним приступом интернету са 

гарантованом брзином 8/ 8Мbps и 4 

фиксне јавне IP адресе са обавезом 

Извршиоца услуга за омогућавањем 

конфигурације система по захтеву 

корисника  

   

2. Broadbend приступ Интернету на 28 

локација са Интернет пакетом 10/2 Мbps 

са фиксном јавном IP адресом  

   

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

II 

Ред.бр. УСЛУГА Укупно 

годишње без 

ПДВ-а 

ПДВ Укупно 

годишње са 

ПДВ-ом 

1. Лиценца за Sonic Wall NSA 2400 са 

коришћењем на годишњем нивоу 

   

I + II 

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ 

 

- Повезивање 28 локација ПУ „11.април“ у јединствен систем са приступом глобалној мрежи – 

Broadbend интернет пакет 10/2 Мbps, 28 фиксних јавних IP адреса;  

- Обезбеђивање приступног порта за комуникацију са гарантованом брзином од 8/8 Мbps – 

директан приступ Интернету на локацији Народних хероја 12а, 4 фиксне јавне IP адресе; 
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2. Да поседује техничку подршку која је расположива 24/7 која може отклонити неисправност у 

максималном року од 12 сати од тренутка пријаве. 

3. Да подржава коришћење BGP dynamic routing протокола на свим локација на којима се пружа 

дата услуга 

Корисник услуга задржава право да у зависности од потреба може вршити сеобу услуге на 

нову локацију и уводити нове локације по јединичним ценама из Понуде или мењати брзине 

протока по локацијама такође по јединачним ценама из Понуде. 

Корисник услуга задржава право да откаже пружање услуге на одређеним локацијама  у 

току трајања уговора у колико се за тим појави потреба, чиме престаје и тарифирање за дату 

локацију. 

Давалац услуге је обавезан да омогући надзор над радом целог система са локације 

Корисника услуга ради контроле квалитета везе и пријаве постојања евентуалних кварова. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 7. 

 

  Давалац услуге гарантује континуирано и несметано коришћење услуге из члана 1. 

овог уговора, у року трајања уговора, а за потребе Корисника услуга. 

 

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Члан 8. 

 Давалац услуге се обавезује да предметну услугу почне да пружа одмах, а најдуже у року 

од 2(два) дана по закључењу уговора, тј. да у том року Кориснику услуге стави на располагање (у 

функцију) предметну услугу. 

 Давалац услуге је дужан да инсталираном опремом обезбеди непрекидну испоруку 

Интернет сервиса Кориснику услуге, захтеваном брзином, у периоду од 00-24h, 7 дана у недељи, 

365 дана у години. 

Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Уколико су услуге које је Давалац услуга пружио Кориснику услуга неадекватне, односно 

не одговарају условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, у складу са овим 

Уговором,    Давалац услуга се обавезује да ће на писмени позив Корисника услуга одмах или у 

најкраћем року отклонити неправилности у извршеној услузи. У противном Корисник услуга 

задржава право да раскине уговор.  

 

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА 

Члан 9. 

 Корисник услуге и Давалац услуге записнички ће констатовати да ли су услуге које су 

предмет јавне набавке извршене у складу са Уговором, техничком спецификацијом и достављеном 

понудом. 

 Квантитативно-квалитативна примопредаја врши се на локацији Корисника услуге, од 

стране овлашћеног представника Корисника услуге и у присуству овлашћеног представника 

Даваоца услуга. 

                 Квантитативно-квалитативна примопредаја врши се тако што овлашћени представници 

Даваоца услуге и Корисника услуге потписују Записник, на којем су таксативно специфициране 

извршене услуге. 

 У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету услуге, 

понуђач је дужан да исте отклони у року ____________ (максимално 3 дана) дана од дана 

састављања записника о извршеним услугама. 
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“                                            ОБРАЗАЦ 8                                      

НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 

 

У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу  

 

И З Ј А В У 

 

ПОНУЂАЧ________________________  у поступку за јавну набавку мале вредности 

услуге услуге умрежавање објеката и приступ интернету,  бр.ЈН У-14-06 поштовао је 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

                                                                              Потпис одговорног лица понуђача  

                                                                          ___________________________________  

 

 

М.П 
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