
Техничке карактеристике 

 
 1.Понуђач је дужан да обезбеди следеће: 

-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. 
- 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. 

 

2. Место пружања услуга 

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

Предпколске установе „11 април“, Нови Београд. наведени у обрасцу 2а 

 

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 10 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, од дана закључења 

уговора до 31.12.2015. године. 

  

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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