
Регистар националног Интернет домена Србије 
Жоржа Клемансоа 18а, 11108 Београд          

Датум: 08. 08. 2014.       

Телефон: 7281281, факс: 7281282                                                                                                                                                                             

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Предмет набавке: Веб хостинг услуга 

На основу Правилника о начину располагања финансијским средствима и спровођењу поступка 

набавке Регистар националног Интернет домена Србије (у даљем тексту: Наручилац) позива вас 

да поднесете понуду за набавку Cloud базираних виртуелних машина за веб хостинг у 

електронском или писаном облику. Намера РНИДС-а је да обједини веб хостинг за презентације, 

као што су: rnids.rs/.срб, њњњ.срб, dids.rs/.срб, domen.rs/.срб, majstormile.rs, cicafrizerka.rs итд. 

 

Подношење понуде 

 

Рок за достављање понуда је 25. 08. 2014. до 15:00 часова. Понуде могу бити достављене путем 

електронске поште, на адресу konkurs@rnids.rs или на адресу Наручиоца:  

“Регистар националног Интернета домена Србије”,  

11108 Београд,  

Жоржа Клемансоа 18а, 1. спрат  

 
са назнаком предмета понуде и називом и адресом понуђача. 

 

Предмет набавке обухвата следеће: 

 

 Једна виртуелна машина минимално следећих карактеристика за хостинг једне веб 
презентације: 

o 1 процесор 
o 2 Gb RAM меморије 
o 50 Gb простора на диску 
o Оперативни систем - нека од верзија Линукса 
o 1 статичка IP адреса 
o Начин приступа виртуелној машини кроз SSH или VPN 

Додатно понудити до 2 пакета побољшаних карактеристика у односу на тражене. 
 

 Једна виртуелна машина за хостинг неколико веб презентација минимално следећих 
карактеристика: 

o 2 процесора 
o 4 Gb RAM меморије 
o 150 Gb простора на диску 
o Оперативни систем - нека од верзија Линукса 
o 1 статичка IP адреса 
o Cpanel или сличан софтвер за управљање ресурсима 
o Начин приступа виртуелној машини кроз SSH или VPN 

Додатно понудити до 2 пакета побољшаних карактеристика у односу на тражене. 
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Потребно је да понуђач достави детаљну спецификацију и цене понуђених услуга. Такође, од 

понуђача се очекује опис и спецификацију мрежне и рачунарске инфраструктуре која је 

релевантна за предмет набавке, као и спецификацију услуга и мера за обезбеђење безбедности 

и доступности наших веб презентација. 

 

Наручилац задржава право да: 

 

 одустане од избора или одустане од дела понуде из било ког разлога 

 од истог понуђача наручи додатне услуге у случају потребе 

 одустане од делова понуде који се односе на додатне карактеристике, инсталацију и 
конфигурацију виртуелне машине од стране испоручиоца услуге. 
 

Корисничка подршка 

 

Од понуђача се очекује да пружа корисничку подршку која је у критичним ситуацијама доступна 

24/7, а коју је могуће контактирати или електронском поштом или телефоном. Од подршке се 

такође очекује да правовремено јавља све информације које угрожавају рад виртуелних машина 

и интернет комуникацију.  

 
Избор понуде 

 
Избор најбоље понуде ће се извршити на основу односа понуђених перформанси и цене по 
процени РНИДС-а. 

 
Рок важења понуде 

 

Рок важења понуде не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У току периода 

важења понуде понуђач нема право да повуче или измени понуду. Понуђач је дужан да 

припреми виртуелне машине најдаље 15 дана од потписивања уговора. 

 


