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ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: + 381  21/431-144; 6433-139 

текући рачуни:  200-2291760107001-18;                                    

265-2010310003850-51; 205-601-31;  

160-923461-13; 355-1099947-33 

ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493 

Број: 1362 

Датум:  04.12.2020.    

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

    ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:  

 

- Интернет сервиси - "Cloud hosting" сервиси, 2020. год. – 

 

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду за набавку услуга:  

Интернет сервиси - "Cloud hosting" сервиси 2020. год.  

 

Услуге се односе на наменски Linux cloud сервер, према следећој спецификацији:  

 

Конфигурација Cloud сервера (табела 1): 

 

 

ОПИС 

Количина Цена (дин/месечно) 

без пдв-а 

Број виртуелних процесора (CPU) 4  

Радна меморија (GB) 8 ГB  

SSD Disk (GB) 150 GB  

Data трансфер/проток (TБ) 5 TB  

cPanel Solo Cloud  лиценца 1  

Посебан диск за Backup, 200GB 1  

UKUPNO:  

 

Јединичне цене ресурса (табела 2): 

 

 

OPИС 

Количина Цена (дин/месечно) 

без пдв-а 

Виртуелни процесор (CPU) 1  

Радна меморија (GB) 1GB  

SSD Диск (GB) 1GB  

Data transfer/Проток (GB) 1GB  

Backup простор (GB) 1GB  

 

Остале услуге (табела 3): 

 

Гарантована доступност (%):  

Техничка подршка-интервенција на виртуелном 

серверу, 1 инжењер сат,  (дин без ПДВ): 

 

Миграција cPanel hosting налога (web site, email 

налози). Диск usage: 70GB (дин без ПДВ): 
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НАПОМЕНA: Подразумева се да је број FTP и E-mail налога неограничен; 100 Mpbs порт; 1 IP адреса; 

могућност промене ресурса према јединичном ценовнику; уговор на 12 месеци; месечно плаћање 

закупа, бесплатна основна техничка подршка, сервер лоциран у Србији, провајдеров DNS за 

управљање доменима. 

 

Техничка подршка треба да је доступна у периоду 08-20 час. радним данима и суботом од 10-15 час. 

Одзив техничке службе у случају недоступности сервера и сервиса у року од 2 часа од пријаве. 

 

Важност понуде: 30 дана 

 

Рок за реализацију услуга: 12 месеци од дана закључења уговора. 

 

Укупна цена Cloud servera (табела 1): _____________ дин, без ПДВ-а. 

 

Укупна цена Cloud servera (табела 1): _____________ дин, са ПДВ-ом. 

 

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а. 

 

 

Рок плаћања:  ______ дана (мин 7, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре за извршене услуге. 

 

 

- У понуди  обавезно навести основне податке понуђача/фирме:  

Назив, адресу, мат. бр. ПИБ, бр. тек. рачуна – са називом банке на коју се рачун односи, бр. тел/мејл 

понуђача, име одговорне особе (директора). 

  

Напомене:   

Наручилац ће поређење понуда вршити на бази укупне цене 'Cloud servera’ (табела 1), као и на 

бази јединичних цена услуга наведених у табелама 2 и 3.  

 

Укупна вредност услуга на годишњем нивоу може бити макс. до нивоа процењене вредности, 

планиране за ову врсту услуга од стране Наручиоца,  

 

  

Вашу потписану и оверену понуду нам доставите  најкасније до 11.12.2020. год. до 15 час – лично, или 

поштом на адресу: ЈП “Војводинашуме”, 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 – са напоменом: 

Понуда за набавку услуга: Интернет сервиси - "Cloud hosting" сервиси, 2020. год. или скенирано, 

потписано и оверено на свом меморандуму, путем мејла, на мејл адресе:  

djuro.kopitovic@vojvodinasume.rs и sminic@vojvodinasume.rs 
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