
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________________________

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА______________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА_______________________________________

БРОЈ:____________________________________________________________

ДАТУМ:__________________________________________________________

МЕСТО:__________________________________________________________

И З Ј А В А

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо:                                                                                 
-да испуњавамо све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама РС. ( „Сл. Гласник РС“, број 
124/2012).
-да нашу Понуду бр______од___________; подносимо независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.

Регистровани смо за обављање делатности:

Шифра делатности:___________________________________________

Лица овлашћена за заступање:__________________________________

   ___________________________________

  ___________________________________

У_____________________________

Дана:__________________________

П О Н У Ђ А Ч:

___________________________
   (Име; презиме и потпис овлашћеног лица)

___________________________
    (ЈМБГ овлашћеног лица)



КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДАКРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац ће донети  одлуку  о  додели  уговора  након  што  спроведе  оцењивање  понуда 
применом  критеријума  економски најповољније понуде уколико  су  испуњени  сви  услови  
наведени  у конкурсној документацији.
             Критеријум економски најповољнија понуда обухвата: 
Понуђена цена      40 бодова
Референц листа 60 бодова

            Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване 
услове из позива и конкурсне документације. Вредновање елемената (подкритеријума) у оквиру 
датог критеријума.

1. Елемент понуђена цена  

            Код овог елемента вредноваће се укупно понуђена цена на годишњем нивоу, за предметну 
набавку у целини, односно понуђена цена за све количине предметних добара. 
           Највећи број добијених бодова код овог елемента је 40, а добиће их понуђач који понуди 
најнижу цену (НЦ), под којом се подразумева укупна цена за све количине предметних добара.
          Образац за утврђивање бодова по елементу понуђене цене: 

БЦ= 40 x НЦ/Ц БЦ -  Бодови по елементу цене
НЦ -  Најнижа понуђена цена (на годишњем нивоу)

  Ц    -  Укупна цена (на годишњем нивоу) из понуде која се бодује
            Укупну цену понуђачи су дужни понудити на обрасцу понуде са и без ПДВ. У случају да 
понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који 
није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир. 

2. Елемент референц листа  
          
           Елемент референц листа понуђач уписује на Обрасцу понуде са задатим елементима. Код 
овог елемента вредноваће се укупан број Linux сервера са којима понуђач има тренутно важеће 
уговоре о одржавању:

од 1 до 10 ...................... 12 бодова
од 11 до 20  ....................24 бодова
од 21 до 30 ..................... 36 бодова
од 31 до 40 ..................... 48 бодова
41 и више ....................... 60 бодова

         Под референтним пословима се подразумевају они послови одржавања Linux сервера који 
су под важећим уговором о одржавању у тренутку предавања понуде.



Референц листа

Град Адреса Назив правног лица
Број 

сервера
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

УКУПНО

Укупно сервера _________ 

Служба набавке



ЈКП Паркинг сервис Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

(Ваш меморандум)

ПОНУДА бр. _________________
                                                                                  (ваш број)

Датум: ________________
           (састављања понуде)

Сходно  Вашем  захтеву  за  понуду  од  28.01.2014.  по  ЈВНМ  У-02/14/MM-52 достављамо  Вам 
следећу понуду: 

Одржавање сервера и сервиса

Одржавање  рада  системских  сервера  и  сервиса  чине  надзор,  превентивне  активности,  редовно 
ажурирање оперативних система, системских и апликативних програма.

Мониторинг и провера рада комуникационих сервера са сервисима:
DNS 
SMTP 
POP3/IMAP
Antivirus 
Antispam 
HTTP server 
HTTP/FTP Proxy/Cache 
WebMail
VPN

Мониторинг и провера рада осталих сервера, са сервисима:
File servisa - Samba
RDBMS server - Postgresql (са аутоматском репликацијом 2 нода)
LDAP servera
Linux KVM Hypervisor (са аутоматском репликацијом 2 нода)
Asterisk VoIP server

Мониторинг и надзор рада осталих сервера у ЈКП Паркинг сервис-у.
Тренутно су у употреби 10 физичких сервера а постоји и више од 7 виртуалних сервера. 
Администрација обухвата и једне и друге.

Мониторинг и провера рада интернет везе и везе између локација предузећа :
рутерска опрема
остала опрема неопходна за несметано функционисање сервиса

 
Мониторинг рада радних параметара опреме за које се могу добити подаци: 

- Упозорења о проблемима или прекорачењима лимита
- Мониторинг серверских ресурса
- Заузеће/слободан простор дискова и/или фајл система
- Мониторинг хардвера (где постоји системска подршка)



Ажурирање оперативног система и системског софтвера
У  складу  са  изласком  нових/стабилних  верзија  оперативних  система,  системског  и  помоћног 
софтвера вршиће се редовно ажурирање (upgrade)

Архивирање података
Редовна архивирања системских података и конфигурационих параметара,
Ванредна архивирања радних параметара и формирање Off-site архива наведених података.

Издавање извештаја о стању и евентуалним уоченим проблемима, издавање извештаја и  записника у  
случајевима ванредних интервенција и других активности.

У случају потребе за интервенцијама на било ком делу система. Интервенције се извршавају на начин и 
у временским оквирима који је примерен датом проблему, а на основу уговора и то:

Приступом преко мреже (dial-in, Интернет) кроз заштићене криптографске канале
 Телефонским консултацијама са администраторима информационих ресурса Наручиоца
Физичким приступом на месту потребе за интервенцијом коришћењем одговарајуће опреме и 

алата са временом одзива на локацији ЈКП Паркинг сервиса за 30 минута  (24 сата/7 дана у 
недељи)

Систем заштите

Филтери пакета (firewall)
Постављање и одржавање филтерa пакета "statefull" типа (statefull firewall) који би пропуштали 
пакете мрежног саобраћаја ка Интернету којима  је дозвољен улаз/излаз у односу на рачунарску 
мрежу.

Филтери WEB/FTP соабраћаја
За дозвољени WEB/FTP саобраћај би се инсталирали филтери који спречавају пролаз садржаја који 
потенцијално могу садржавати малициозни софтвер или приступ малициозним сервисима.

Филтери SMTP саобраћаја (електронска пошта) 
Сва електронска пошта би се пропуштала кроз филтере који би спречавали пролаз поште која може 
садржавати вирусе и други малициозни софтвер.

Надзор свих догађаја на кључним местима у мрежи
надзор свих догађаја на местима везе са Интернетом,
надзор саобраћаја на интерној мрежи.

Дијагностички преглед (скенирање) мреже
Повремено скенирање у редовним временским интервалима и по захтеву овлашћене особе ИТ 
одељења, Издавање извештаја о резултатима скенирања.

Редовни преглед догађаја
У дефинисаним временским интервалима би се вршила анализа и корелација догађаја у вези са 
заштитом. У случају изненадних догађаја вршиће се детаљнија анализа и корелација. Форензичка 
анализа у случајевима када нема публикованих података или описа потенцијално малициозних 
догађаја

Редовни и ванредни извештаји
Извештаји о стању, ванредним догађајима нижег нивоа ризика ће се (зависно од потребе) издавати 
у редовним временским интервалима. У случају ванредних догађаја издаваће се посебни извештаји 
и записници о тим активностима а у складу са потребом.



Консултантске услуге

Консултације у вези набавке опреме (hardware-а) за рад сервиса
Консултације у вези рада сервиса који подлежу одржава

ИЗНОС (БЕЗ ПДВ-а):______________________________________дин
ПДВ:____________________________________________________дин
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________________ дин  

Комерцијални услови:

Опција понуде: Најмање 60 дана од датума отварања понуда

Услови плаћања: Одложено, до 45 дана од датума фактурисања 

Kвалификација: Понуђач треба да задовољи следеће критеријуме:
-да има више од 10 година искуства у наведеним 
пословима
-да има минимално 3 запослена који су упућени у 
наведене послове
-да није био у блокади последњих 12 месеци
-да је последње 3 године позитивно пословао (АПР 
или завршни рачун)

Напомена: Уговор се закључује на 12 месеци. Економски 
најповољнија понуда се одређује по „Критеријуму за 
оцену понуда“ (две стране, дате у прилогу).

                           

                                                                                                       Понуђач
                                                                                                        (назив)

   ___________________
        (Име и презиме)         



 
SVIM  ZAINTERESOVANIMA

2014-6-13/3
Датум: 28.01.2014. године
                                              
На основу Члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 
124/2012) и одлуке Директора предузећа број 2014-6-13/1 од дана 24.01.2014. године, Комисија 
за јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ У-02/14/MM-52

Предмет: Услуге системског одржавања сервера- ознака из општег речника набавке      
     72267100 (по приложеним техничким карактеристикама и количинама наведеним у 
     Обрасцу  за подношење понуда).

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Право подношења понуда по овом позиву имају сва физичка и правна лица која испуњавају 
услове прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник 
РС“ број 124/2012).
Као доказ о испуњености услова Понуђач подноси сопствену оверену Изјаву дату у прилогу 
овога позива.
Понуђач може доставити једну понуду по овом  позиву.
Понуду;  јасну  и  недвосмислену;  читко  испуњену  на  преузетом  обрасцу  понуде  и  оверену 
потписом и печатом овлашћеног лица, доставити у запечаћеној коверти поштом или лично.
Уз понуду обавезно доставити и податке о понуђачу и то: 

• Фотокопија извода из АПР-а;
• Фотокопија потврде надлежног суда;
• Фотокопија потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 

осигурање,  или  потврде  надлежног  органа  да  се  понуђач  налази  у  поступку 
приватизације;

• Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности,  издате од стране надлежног 
органа

• Број телефона и контакт особа;

Комерцијални услови: 
      Наведени у обрасцу понуде.

       Адресирати/Доставити:  ЈКП "Паркинг Сервис";  Булeвар Михајла Пупина број 1, 
21000 Нови Сад - са назнаком „ПОНУДА ПО ЈНМВ У-02/14/ММ-52 НЕ ОТВАРАТИ“

Понуде се примају најкасније: 05.02.2014. године до 11:00 часова

        Отварање понуда: 05.02.2014. године у 12:00, у просторијима Наручиоца.

        Напомена:  Избор  најповољнијег  Понуђача  биће  обављен  на  основу  критеријумa 
економски најповољније понуде. Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети најкасније у 
року од 10 дана од дана отварања приспелих понуда.

                                                                                                                           Служба Набавке 


