Република Србија
ВЛАДА
Канцеларија за сарадњу
с медијима
Бр.404-00-15/2016-05
04. 04. 2016. године
Немањина 11
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности
- интернет подршкаредни број 1/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 01. априла 2016.
године у 12:00 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Потребно је да Наручилац посебним чланом у Моделу уговора прецизно дефинише
издавање менице, као што је то урађено у конкурсној документацији на страни 16/33, пошто
„Телеком“ исту издаје на основу потписаног уговора.
1. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку прихвата указивање заинтересованог лица, те се у Моделу
уговора додаје посебан члан којим се прецизно дефинише издавање менице, као што је то
урађено у конкурсној документацији на страни 16/33.
Измене и допуне Конкурсне документације и пречишћен текст објављени су на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца
2. Питање заинтересованог лица:
Можете ли нам доставити прецизнију информацију о локацији сервер сале
Канцеларије у оквиру Палате Србија (спрат, број канцеларије...)?
2. Одговор Комисије:
Место пружања услуге је Београд, Билевар Михаила Пупина бр. 2, Палата Србија –
источно крило а сервер сала се налази на другом спрату, канцеларија 215.

3. Питање заинтересованог лица:
Која је захтевана брзина backup линка?
3. Одговор Комисије:
Минимална захтевана брзина бекап линка је 10 Мb/s.
4. Питање заинтересованог лица:
Да ли је могуће понудити виртуелну машину одговарајућих перформанси?
Карактеристике виртуелне инфраструктуре:
- Virtuelno okruženje: VMware vSphere
- Hypervisor: ESXi
- Fiyički hostovi: HP ProLiant BL 460c Gen8 (Intel Xeon CPU E5-2630 v2 @2.6GHz; 384 GB
RAM)
- Storage: HP 3PAR 7400
4. Одговор Комисије:
У Конкурсној документацији на страни 4/33, у II поглављу под називом ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, наведено је да понуђач
треба да обезбеди наменски сервер који треба да буде следећих минималних техничких
карактеристика: (CPU: Procesor 2 x INTEL Xeon L5630 quad-core 2.13 GHz или више; RAM: 16
GB или више; HDD: 2x900Gb SAS или више; укључен проток: 2Т или више).

Комисија за јавну набавку
- Ненад Ждраљевић, председник Комисије
- Сања Грубишић, члан Комисије
- Весна Обрадовић, члан Комисије
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

