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 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци услуга –  Набавка услуга интернета
Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


e mail адреса


Особа за контакт телефон



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС УСЛУГА
Набавка услуга интернета
Ред.
бр.
Адреса на којој је неопходно обезбедити услуге интернета
број телефона
Сервис (опис услуге)
Јединица мере
Количина
Месечна накнада у динарима без ПДВ-а
Укупна накнада у динарима без ПДВ-а
1.
Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Зграда општинске управе општине Куршумлија
027/381-402
Интернет са асиметричном брзином, доведен крутом везом подземним путем због сигурности у преносу података, 50/20MB/s, са минимумом 8 јавних статичких IP адреса


месец дана


12 





2.
Куршумлија, ул. Палих бораца број 35, Удружење Рома
027/385-975
АДСЛ 
(do 10240/1024 Kb/s); Динамичка IP адреса

месец дана


12 



3.
Куршумлија, Луково, Месна канцеларија Луково
027/385-859
АДСЛ 
(do 10240/1024 Kb/s); Динамичка IP адреса

месец дана

12 


4.
 Куршумлија, ул. Карађорђева бб, поред зграде Народне библиотеке, канцеларија архиве
027/380-526
АДСЛ (do 10240/1024 Kb/s); Динамичка IP адреса

месец дана

12 


5.
Куршумлија, Куршумлија, ул.Палих бораца број 17, Канцеларија ПСС
027/385-892
АДСЛ 
(do 10240/1024 Kb/s); Динамичка IP адреса

месец дана

12 


6.
Куршумлија, ул. Палих бораца бб, Канцеларија дечије заштите
027/381-266
АДСЛ 
(do 10240/1024 Kb/s); Динамичка IP адреса

месец дана

12 


7.
Куршумлија, ул. Палих бораца број 35, Канцеларија коминалне инспекције
027/382-120
АДСЛ 
(do 10240/1024 Kb/s); Динамичка IP адреса

месец дана

12 


8.
Куршумлија, ул. Топличка број 1, Зграда Црвеног крстаопштинске управе општине Куршумлија
027/381-080
АДСЛ 
(do 10240/1024 Kb/s); Динамичка IP адреса
месец дана
12



Опис услуге
Количина
Накнада по једном мобилном интернету у динарима без ПДВ-а
Јединица мере
Количина
Месечна накнада у динарима без ПДВ-а
(количина х накнада по  1.моб.интернету)
Укупна накнада у динарима без ПДВ-а
(количина х месечна накнада) 
9.
Мобилни интернет
(за Меснe канцеларијe на територији општине Куршумлија)
минимални интернет саобраћај (00-24h) - 100 ГБ, након чије потрошње ће се активирати спори интернет

9

Месец дана
12


СВЕГА без ПДВ-а
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

ПДВ

СВЕГА са ПДВ-ом

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.



Рок плаћања:............................... дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45 дана); УПИСАТИ

Рок важења понуде:.........................дана од дана истека рока за подношење понуда (минимум 30 дана).	УПИСАТИ


	Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  понуђач изјављује да је његово пословање усаглашено са следећим стандардима:
·      ISO 9001:2008 из система менаџмента квалитетом, важећи из делокруга пројектовања, развоја, имплементација, одржавања и пружања IT/ICT сервиса екстерним и интерним купцима
·      ISO/IEC 20000-1:2011 из IT система менаџмента услугом који подржава пружање услуга пројектовања, развоја, имплементације, одржавање и пружања IT/ICT сервиса за екстерне и интерне кориснике
·      ISO 27001:2013 из система менаџмента безбедношћу информација, важећи из делокруга пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и пружања IT/ICT сервиса екстерним и интерним купцима.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, понуђач из заједничке понуде (подизвођач), који пружа услугу која је предмет набавке и чија се инфаструктура користи, мора имати горе поменуте Сертификате.
Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.

                                      Датум	                                                                   	Понуђач
                          __________________                                                         _____________________

