
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“                                            ОБРАЗАЦ 2 

Народних хероја 12а, Нови Београд 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка мале вредности бр. У-15-04-  услуге- 

умрежавање објеката и приступ интернету 

 

Ред.бр. УСЛУГА Месечно без 

ПДВ-а 

Укупно за 10 

месеци без 

ПДВ-а 

Укупно за 

10 месеци  

са ПДВ-ом 

1.  Повезивање 35 локација у јединствен 

систем са приступом глобалној 

мрежи и директним приступом 

интернету са обавезом извршиоца 

услуга за омогућавањем 

конфигурације система по захтеву 

корисника  

   

2.  Приступ интернету на 27 локација са 

коаксијалним интернет пакетом 

25/1,5 Мbps са фиксном јавном IP 

адресом и 8 локација са интернет 

пакетом 10/1 са АДСЛ конекцијом. 

   

3.  Лиценца за SonicWallNSA 2400 са 

коришћењем на годишњем нивоу 
   

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ 

- Повезивање 35 локација ПУ „11.април“, од којих 8 користе АДСЛ конекцију, у 

јединствен систем са приступом глобалној мрежи – Терестријални коаксијални интернет 

пакет 25/1,5 Мbps, АДСЛ интернет пакет 10/1 Мbps, 35 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; 

- Обавеза Извршиоца услуга за омогућавањем конфигурације система по захтеву 

корисника 

- Годишња лиценца за систем заштите - SonicWallNSA 2400 do 31.12. 2015. 

- Редовно одржавање кабловског дистрибутивног система  

- Редовни мониторинг локалне мреже 

- Техничка подршка 24 сата 

- Консалтинг и редовно обавештавање о потребама upgrade-a система 

- WEB hosting са минималним простором на диску од 25 GB на који се може поставити 

минимум 10 сајтова. 
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- Mail hosting са минимум 50 email адреса 

- Дистрибуција аналогног сигнала кабловске телевизије 

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

утицај зрачења на здравље деце. 

 

 

 

Понуђач (заокружити): 

 

1. је у систему ПДВ-а 

2. није у систему ПДВ-а 

 

 

Број: ___________ 

Датум:__________ 2015.године  

 

М.П.   

                                                   ______________________ 

                                                                         потпис одговорног лица  

 

 

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако 

да пунуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  
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