
ОГЛАС 

ЗА  ПОТРЕБА ОД НАБАВКА БР.09/21 

 

Правен основ: ЧЛЕН 40 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - ЗА НАБАВКИ(СТОКИ, 
УСЛУГИ, РАБОТИ) ЗА КОИ НЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ 

ДОГОВОРЕН ОРГАН 

Општина Охрид    

Адреса: Димитар Влахов 57 Охрид  6000 

Контакт: Одделение за јавни набавки,Телефон/Факс: 046 262 493   

Дополнителни информации може да се добијат на горната адреса 

ПРЕДМЕТ НА  НАБАВКА 

       1) Набавка на услуга  за имплементација на Active Directory , hyper-v , group 
policy, backup на серверска опрема 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
1.       Инсталација на hyper-v  виртуализациска роља на новите сервери која 
овозможува подигање на виртуелни машини 

2.       Подесување на hyper-v  параметрите како и подигање на hyper-v 
broker роља за овозможување на репликација на виртуелните машини 

3.       Подесување на виртуелната мрежа и дефинирање на ИП адресација 

4.       Подигање на две нови виртуелни машини и инсталација на OS 

5.       Инсталација и конфигурација на active directory на двата сервери со 
следниве чекори: 

·         Домеин контролерите ќе ги извршуваат следниве улоги и 
услуги: 
 Active Directory 
 DNS сервер 
 DHCP сервер 
 Групни полиси 
·         Креирање на Active Directory физичка и логичка 
инфраструктура со поставување на групни полиси за зголемување 
на безбедноста на серверите и клиентските работни станици, 
зголемување на функционалноста на доменот; 
·         Проверка/конфигурирање на редундантност на клучните AD 
сервиси како што се DNS сервисот, Global Catalogue Server; 
·         Подесување на безбедносни политики за лозинките 
(минимална големина, комплексност, време за кое треба да се 
променат.) ; 
·         Креирање на структура на организациски единици во AD 
(Organizational Unit) за полесно управување со корисничките и 
компјутерските профили акаунти во доменот; 



6.       Подесување на бекап и репликација на виртуелните машини 

7.       Креирање на усерите на новот домаин мануелно и со помош 
на scripta користејќи документ потполнет од корисникот со име,презиме 

8.       Најава на дел од комјутерите на новиот домаин со дефинирање на 
постапка за чекор по чекор миграција на сите комјутери на новиот домаин 

9.       Обука за користење на active directory, group policy, password policy 

10.   Babysitting подршка дванаесет месец по имплементација во продукција 

11.   24/7 подршка при јавување на сериозни проблеми со финкцинонирањето 
на општината 

12.   Имплиментацијата и поставувањето- не треба да биде подолого до десет 
 дена 

 
 

2)    Проценета вредност:60.000,оо денари со вклучен ДДВ 

ДОСТАВА НА ПОНУДА  

Сите заинтересирани правни и физички лица својата понуда можат да ја  достават на 
следните начини: 

1.    преку пошта на следната адреса:Димитар Влахов 57, 6000 Охрид; 

2. по електронски пат во pdf/jpg формат на следната меил адреса: 
mali.nabavki@ohrid.gov.mk  или 

3.  лично во архивата на Општина Охрид  

  најкасно до 31.05.2021  година до 12 часот, со назнака ,,понуда  по оглас бр.09/21“. 

Образецот на понудата е даден во прилог на огласот. 

Дополнителни информации може да се добијат на горната адреса.    

  

 

 

 

 

 

 

mailto:mali.nabavki@ohrid.gov.mk


Прилог 1 – Образец на понуда 

Врз основа на доставената покана за учество по огласот бр.09/21 објавен од страна на 
општина Охрид  ја поднесуваме следнава: 

П О Н У Д А 

Дел I – Информации за понудувачот 
I.1. Име на понудувачот:________________________________________________________ 
I.2. Контакт информации 
- Адреса:  _________________________________________________________________ 
- Телефон: _________________________________________________________________ 
- Факс: _________________________________________________________________ 
- Е-пошта:  _________________________________________________________________ 
- Лице за контакт: ________________________________________________________ 
I.3. Одговорно лице:  ________________________________________________________ 
I.4. Даночен број:   ________________________________________________________ 
 
Дел III – Финансиска понуда 
 

 
Опис на набавката 

 
Един.  
мерка 

 
Кол 

 

 
Ед.цена 
без ДДВ 

Ед.цена 
со ДДВ 

 
Вкупна 

цена 
без ДДВ 

 
Вкупна 
цена со 

ДДВ 
1. Набавка на услуга за 

имплементација на Active 
Directory , hyper-v , group 
policy,backup на серверска 
опрема  

бр. 1     
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