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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
Набавка Услуге поправке и одржавања рачунара и локалне рачунарске мреже за потребе општине Куршумлија
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              Услуге поправке и одржавања рачунара и локалне рачунарске мреже за потребе општине Куршумлија

 Извршилац, за потребе  наручиоца услуга свакодневно, у периоду важења уговора, сходно потребама наручиоца и по основу позива, врши услуге::

	Одржавање и ажурирање  апликације „Бирачки списак“ по захтеву – налогу Руководиоца Општинске управе општине Куршумлија, од дана потписивања Уговора, у просторијама Општинске управе,
Текуће одржавање и праћење рада локалне рачунарске мреже општине Куршумлија,

Текуће одржавање и праћење рада локалне рачунарске мреже за Локалну пореску администрацију (ЛПА) и
Саветодавну помоћ Општинској управи у смислу развоја информационих технологија
	Врши одржавање и поправку рачунара општинске управе. 

Уколико се у периоду важења уговора утврди да је потребно уградити резервни део, трошкове резервних делова сноси купац, а понуђач ће бити дужан да, најкасније у року од 24 часа о томе обавести Наручиоца и прибави његову сагласност за куповину резервног дела, као и да по достављању фактуре приложи рачун о куповини потребних резервних делова.
Цене тих резервних делова не могу бити више од велепродајне цене са трошковима царине и маржом, и Понуђач ће бити дужан да уз рачун приложи и спецификацију тих трошкова.
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ПДВ

УКУПНО СА ПДВ-ом 


* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.


Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана) (УПИСАТИ)

Рок плаћања: 	   до 05.у месецу  за претходни месец.

Рокови извршења услуге :	Понуђач је у обавези да одмах поступи по евентуалним примедбама Наручиоца посла у погледу недостатка квалитета, техничке исправности апликације „Бирачки списак“ и количине извршеног рада.
	Понуђач се обавезуе да у примереном року приступи отклањању евентуалних застоја у раду локалних рачунарских мрежа Општинске управе и ЛПА.
Рок закључења уговора:     Уговор се закључује на период од 12 месеци, са могућношћу да буде раскинут и пре рока важења, утрошком средстава које најповољнији понуђач понуди за све услуге које су предмет набавке. 
Део реализације уговора који се односи на 2016.годину ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Одлуком у буџету за 2016.годину, уколико иста буде усвојена. У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете, због немогућности преузимања плаћања обавеза од стране Наручиоца, о чему ће Наручилац писаним путем обавестити Понуђача.
Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.



                                       Датум	                                М. П.                     	Понуђач

                          __________________                                                   _____________________

