ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак централизоване јавне набавке
- број 3/2020

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Измена конкурсне
документације:

Лице за контакт:

Предмет јавне набавке je набавка електронских комуникационих
услуга – интернет.
Назив и шифра из Општег речника набавке: Услуге интернета
72400000-4.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка у
отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем.
Оквирни споразум се закључује на период од две године.
На 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 због техничке грешке у
Измени конкурсне документације која је објављена 27.02.2020.
године, а у којој је у прилогу измењена страна погрешно означена
са „Страна 56 од 79“, уместо „Страна 47 од 79“.
У прилогу је страна конкурсне документације којој је
исправљена нумерација.
Потребно је да наведену измену узмете у обзир приликом
сачињавања понуде.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 47 од 79

Брзина

Цена на месечном нивоу
без ПДВ-а

Цена на месечном нивоу
са ПДВ-ом

50/50 Mbs
100/100 Mbs
200/200 Mbs
300/300 Mbs
У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке
операције дељења са нулом, ниједна од понуђених цена не може бити 0,00 (нула) динара.
Наручилац ће приликом потписивања појединачног уговора, изабрати једну или
више ставки из Табеле 1.2. за које потписује уговор.
Захтевани су симетрични дигитални протоци (иста брзина download-a i upload-a),
без ограничења количине саобраћаја. Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво протока
података у целом периоду трајања испоруке услуге. Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво
протока података у целом периоду трајања испоруке услуге и у случајевима када траје
DoS/DDoS напад без дељења ресурса са другим корисницима.
Прикључак на интернет мора бити реализован оптичким каблом, подземним (на
целокупној траси: локација прикључне тачке-понуђач). Приступни оптички вод обезбеђује
понуђач.
Медија конверторе оптике на етернет обезбеђује понуђач.
У случају реализације услуге путем комуникационе опреме понуђача над којом
понуђач задржава власништво, понуђач током трајања уговора обезбеђује инсталацију,
конфигурисање, управљање, надзор и одржавање комплетне комуникационе опреме на локацији
наручиоца , а према захтевима наручиоца.
Уколико се услуга реализује путем комуникационе опреме понуђача, понуђач је
дужан да достави цену коришћења опреме понуђача према Табели 1.3.
Табела 1.3.
Цена на месечном
нивоу без ПДВ-а

Ценана месечном
нивоу са ПДВ-ом

Коришћење опреме понуђача

У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке
операције дељења са нулом, понуђена цена не може бити 0,00 (нула) динара.
Ако наручилац обезбеђује комуникациону опрему неопходну за реализацију
услуге, понуђач је обавезан да изврши неопходно конфигурисање приступног рутера на страни
понуђача према захтеву стручне службе наручиоца. Конфигурација опреме које је потребно
извршити да би се услуга довела у стање функционалности обавља се синхронизовано између
стручне службе наручиоца и понуђача и иста не подлеже плаћању. Изабрани понуђач је обавезан
да, без новчане надокнаде, у току трајања уговорене обавезе врши измене у конфигурацији
опреме на захтев наручиоца.
Понуђач је дужан да обезбеди опсег јавних IP адреса за адресирање point-to-point
линка између наручиоца и понуђача (WAN блок јавних адреса). Понуђач је дужан да
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