ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне
набавке:
Врста предмета:
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26

Измена конкурсне
докуметнације:

Поступајући по основу члана 63. став 1. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације која се
односи на спецификацију услуга које су предмет јавне
набавке.
У спецификацији, на страни 25 од 32 конкурсне
документације, у последњој алинеји брише се текст
„Сигурносне препоруке за нове протоколе које се
имплементирају, HTTP/2.0, WebRTC, Websockets“, и замењује
се текстом
„Понуђач је у обавези да по захтеву Наручиоца изврши
проверу сигурносних протокола „DTLS (Datagram Transport
Layer Security) и „SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)“
као и проверу коришћења енкрипције и безбедности
„WebRTC“ садржаја на вирусе и „malaware“.

www.uzzpro.gov.rs
Органи државне управе
Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда јавне набавке број 182/2015
Услуге
Предмет јавне набавке je набавка услуге одржавања и
надоградње система за заштиту интернет презентација
органа државне управе.
Назив и ознака из општег речника: Одржавање софтвера
за информационе технологије 72267100-0.

Понуђач је у обавези да по захтеву Наручиоца укључи
проверу конфигурације „Websocket-a“ у циљу коришћења
искључиво заштићених “TCP“ канала као и проверу примене
„WSS-a (Web Services Security)“.
У свему осталом
непромењена.

конкурсна

документација

остаје

Потребно је да поднесете понуду на измењеној страни
спецификације која се налази у прилогу.
Због измене спецификације наручилац је објавио
Обавештење о прудужењу рока за подношење понуда.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 25 од 32
Наручилац ће поручивати неке од поменутих анализа, у складу са потребама, а по позиву
Наручиоца.
Осим тога, Наручилац ће моћи да захтева и следеће активности:
- Анализе wеб логова и извештаји о покушајима напада на одређене
сајтове и URL адресе
- Слање нових сигурносних препорука и рањивости које су се појавиле на системима за
управљање садржајем у којима су сајтови направљени.
- Понуђач је у обавези да по захтеву Наручиоца изврши проверу сигурносних протокола
2
„DTLS (Datagram Transport Layer Security) и „SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)“ као и
проверу коришћења енкрипције и безбедности „WebRTC“ садржаја на вирусе и „malaware.
Понуђач је у обавези да по захтеву Наручиоца укључи проверу конфигурације „Websocketa“ у циљу коришћења искључиво заштићених “TCP“ канала као и проверу примене „WSS-a (Web
Services Security)“.
По извршеном тестирању понуђач је у обавези да достави Извештај о пронађеним
рањивостима и препоруке како дате рањивости, који истовремено мора да садржи информацију о
броју сати које је понуђач потрошио на тестирање.
Извештај мора бити оверен од стане понуђача и од стране овлашћеног лица наручиоца.

УКУПНО:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

