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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавна набавка мале вредности услуге – Умрежавање објеката и приступ интернету
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и
68/2015) достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке мале
вредности - услуге – Умрежавање објеката и приступ интернету редни број ЈН: У 17-04
Измене конкурсне документације се односи на:
Страна 27:
Члан 6, став 5, тачка 3 модела Уговора мења се и гласи:
Да подржава коришћење VPN–a на свим локација на којима се пружа дата услуга
Уз овај допис прилажемо измењену страну 27 која чини саставни део конкурсне документације и
која замењује првобитну страну означену истим бројем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Члан 6.
Давалац услуге се обавезује да предметну услугу пружа квалитетно и стручно тј.на начин
који Кориснику услуге обезбеђује несметан и безбедан рад.
Давалац услуге је дужан да обезбеди ниво услуге који је дефинисан техничком
спецификацијом.
Извршене услуге морају задовољавати прописане услове квалитета, који су тражени у
понуди.
Давалац услуга гарантује Кориснику услуга да ће своје уговорене обавезе обављати у
складу са природом уговореног посла, у духу добрих пословних обичаја, са пажњом доброг
привредника, у свему према правилима струке и позитивним нормама.
Давалац услуге се обавезује:
1. Да своју телекомуникациону мрежу неопходну за коришћење наведених услуга одржава у
исправном стању, у складу са техничким прописима и стандардима у циљу непрекидног и
неометаног коришћења услуге од стране Наручиоца.
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 VPN-а 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.
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања уговора за предметну
јавну набавку.
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,у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора за предметну јавну набавку.
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