Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
08 Број: 404-02-209/3-4/2019
Датум: 13. јун 2019. године
Кнеза Милоша 20
Београд
На основу члана 54. став 12. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку чији је
предмет набавка добара - Израда, имплементација и одржавање информационог система
регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава са пратећом рачунарском
опремом и лиценцама (Регистар запослених), ЈН 6/2019, објављује одговоре на захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде на начин који
следи:
ПИТАЊЕ:
Poštovani,
U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku Izrada, implementacija i održavanje
informacionog sistema registra za jedinstvenu evidenciju korisnika javnih sredstava sa pratećom
računarskom opremom i licencama (registar zaposlenih) broj: JN 6/19, naručilac Ministarstvo
finansija, molimo vas za pojašnjenje i odgovor na pitanje
1. Na strani 5 konkursne dokumentacije opisan je predmet nabavke. Tačka 1.,

podtačke 2.,3.,4. i 5. glase:
2. Produkcioni uređaj za smeštaj i deljenje podataka (storidž) na primarnoj
lokaciji – 1 komad;
3. Produkcioni uređaj za smeštaj podataka (storidž) na sekundarnoj lokaciji –
1 komad;
4. Uređaj za ”disk na disk” bekap i zaštitu podataka (storidž) na primarnoj
lokaciji – 1 komad;
5. Uređaj za ”disk na disk” bekap i zaštitu (storidž) na sekundarnoj lokaciji – 1
komad;
Ovaj opis je logičan i u skladu sa arhitekturom.
Međutim, u obrascu 12., na strani 53 je navedeno:

2

Produkcioni uređaj za smeštaj i
deljenje podataka (storidž) na
primarnoj lokaciji

1

3

Produkcioni uređaj za smeštaj
podataka (storidž) na sekundarnoj
lokaciji

3

4

Uređaj za ”disk na disk” bekap i
zaštitu podataka (storidž) na
primarnoj lokaciji

1

Smatramo da je potrebno izmeniti ovu tabelu tako da ovaj njen deo glasi:

2

Produkcioni uređaj za smeštaj i
deljenje podataka (storidž) na
primarnoj lokaciji

1

3

Produkcioni uređaj za smeštaj
podataka (storidž) na sekundarnoj
lokaciji

1

4

Uređaj za ”disk na disk” bekap i
zaštitu podataka (storidž) na
primarnoj lokaciji

1

5

Uređaj za ”disk na disk” bekap i
zaštitu podataka (storidž) na
sekundarnoj lokaciji

1

Takođe Vas molimo da ukoliko je moguće dodate u ovu tabelu još jednu stavku:
Preostala potrebna oprema da bi
hardverska infrastruktura
15
funkcionisala kako je traženo
(komplet)

1

Razlog za ovaj zahtev je taj što mi u svojoj arhitekturi imamo još par dodatnih uređaja koji su
potrebni za rad sistema, koje možemo da podvedemo i pod ”prateću opremu”, ali smatramo da
bi ovako bi bilo jasnije ponuđeno.
U skladu sa članom 20 ZJN, molimo vas za potvrdu prijema mail-a.
Srdačan pozdrav“

ОДГОВОР:
Према конкурсној документацији у делу хардверске архитектуре описане на
страни 5 под тачком 1, подтачке од 2 до 5 наведена је потреба за 1 продукционим уређајем
за смештај и дељење података (сториџ) на примарној локацији, као и 1 продукциони
уређај за смештај и дељење података (сториџ) на секундарној локацији, као и за 1 уређајем
за „диск на диск“ бекап и заштиту података (сториџ) на примарној локацији и 1 уређај за
„диск на диск“ бекап и заштиту података (сториџ) на секундарној локацији.
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и на страни 53 врши
измену конкурсне документације, конкретно Обрасца 12, и то на следећи начин:

Образац 12
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА БР. ЈН 6/2019 - ИЗРАДА, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕГИСТРА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ КОРИСНИКА
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА СА ПРАТЕЋОМ РАЧУНАРСКОМ ОПРЕМОМ И
ЛИЦЕНЦАМА(РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ)

Р.
Бр

Опис

1.

2.

Произвођач и модел

3.

Количина

I ХАРДВЕРСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Јединична
цена

Укупно

без ПДВ-а

без ПДВ-а

4.

5.

6.

1

Ормар за смештај предвиђене ИТ
опреме

2

2

Продукциони уређај за смештај и
дељење података (сториџ) на
примарној локацији

1

3

Продукциони уређај за смештај
података (сториџ) на секундарној
локацији

1

4

Уређај за ”диск на диск” бекап и
заштиту података (сториџ) на
примарној локацији

1

5

Уређај за ”диск на диск” бекап и
заштиту података (сториџ) на
секундарној локацији

1

6

Мрежни свич на примарној локацији

2

7

Мрежни свич на секундарној локацији

2

8

Оптички свич на примарној локацији

2

9

Оптички свич на секундарној локацији

2

10

Сервер

5

11

Пратећа опрема на примарној
локацији

1

12

Пратећа опрема на секундарној
локацији

1

13

Софтвер за виртуализацију и
управљање серверима

5

(4х5)

14

Софтвер за оперативне системе
виртуелних сервера

1

15

Софтвер за бекап и репликацију
сервера и података

1
Хардверска инфраструктура - УКУПНО:

I – Хардверска инфраструктура - без ПДВ-а
I - Хардверска инфраструктура - са ПДВ-ом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

у колону 3 уписати назив произвођача, лиценце и метрику;
у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
у колону 6 уписати укупну цену без ПДВ-а - помножити вредности из колона 4 и 5.
у делу ''Хардверска инфраструктура – УКУПНО'' уписати збир свих ставки из колоне под редним бр. 6
у делу ''I – Хардверска инфраструктура - без ПДВ-а'' уписати укупан износ хардверске инфраструктуре без ПДВ-а;
у делу '' I – Хардверска инфраструктура - са ПДВ-ом'' уписати укупан износ хардверске инфраструктуре са ПДВ-ом;

Даље, кад је реч о преосталом делу захтева заинтересованог лица сматрамо да
није потребно додавати још једну табелу имајући у виду да ставка пратеће опреме постоји
на страни 55. конкурсне документације.

НАПОМЕНА:
Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације за
јавну набавку у отвореном поступку добара - Израда, имплементација и одржавање
информационог система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава
са пратећом рачунарском опремом и лиценцама (Регистар запослених), ЈН 6/2019

Комисија за јавну набавку

