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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење КД у вези поступка јавне набавке Кластер сервера са
софтвером, сервери и УПС уређаји за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-105/15-58
Дана 29.07.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке Кластер сервера са софтвером, сервери и УПС уређаји за потребе РФЗО, број
јавне набавке: 404-1-105/15-58, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12 и 14/15).
Питање и одговор на питања потенцијалног понуђача:
Питање заинтересованог лица:
За партију 2 – сервери, је тражена карактеристика да сервери поседују 2x500GB 7.2К Sata
HDD hot plug дискове, што би значило да се замена диска врши без гашења сервер.
За поменуте сервере је такође захтевана гаранција од 3 године на делове, на рад, И одзив
следећи радни дан, као и обавеза понуђача да отклони квар у року од 5 радних дана. Из овога
закључује се да се не ради о критичној опреми (јер може бити ван функције и до 5 радних дана).
Молимо наручиоца да потврди да ће се прихватљивом сматрати понуда понуђача која садржи
non hot plug дискове истих или бољих техничких карактеристика обзиром да као што је већ поменуто
није реч о критичној опреми, тако да и non hot plug дискови у складу са чланом 71 ЗЈН на суштински
једнак начин испуњавају функционалне захтеве јер има читавих 5 радних дана за замену диска.
У супротном ово представља основ за подношење захтева за заштиту права понуђача.
Одговор:
Због процеса рада и осетљивости података, неопходно је да сви делови који могу да се
замене без гашења сервера, буду замењени. То се односи на хард дискове и напајања (hot plug).
Наручилац мења Конкурсну документацију од 24.07.2015. на страни 14а/37 Партија 2 – Сервери, где у
тачки 17 уместо:

17

Garancija

3 godine garancije na delove, na rad, odziv sledeći radni dan. Ukoliko se
problem ne otkloni u roku od 5 dana od momenta prijave kvara, ponuđač
mora doneti novi zamenski server istih ili boljih karakteristika.

сада стоји:

17

Garancija

3 godine garancije na delove, na rad, odziv sledeći radni dan. Zamena hot
plug delova sledećeg radnog dana(hard disk i napajanje), za ostale delove
ukoliko se problem ne otkloni u roku od 5 dana od momenta prijave kvara,
ponuđač mora doneti novi zamenski server istih ili boljih karakteristika.

Наручилац остаје при конкурсној документацији у осталом делу изузев измена за гаранцију.
Комисија за јавну набавку
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