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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 
понуде у поступку јавне набавке: Набавка кластер сервера са софтвером, сервера и УПС 
уређаја за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-105/15-58

Захтевом број 08/3 број 404-1-15/15-19 од 23.07.2015. године, заинтересовано лице обратило 
се за појашњењем у поступку јавне набавке: Набавка кластер сервера са софтвером, сервера и УПС 
уређаја за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-105/15-58, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15).

Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:

Питање бр.1:
„У КД на страни 14, под тачком 17 - Напомене за Партију 1, наводите да ће понуђач 

извршити инсталацију и конфигурацију оперативних система, базе података, кпастер сервиса (актив- 
пасив конфигурација), као и зонирање на свичу Вгосас!е 80. Молимо Вас да потврдите да овим не 
подразумевате миграцију података?"

Одговор бр.1:
Потврђујемо да миграција података није потребна при инсталацији и конфигурацији 

оперативних система.

Питање бр. 2:
„У КД на страни 14, под тачком 10 -  1ЈЗВ, за партију 2 захтева се 8 115В портова од чега 

најмање 5 118В 3.0 портова, молимо вас да потврдите да је прихватљиво понудити 4 уместо тражених 
5х1ЈЗВ 3.0 портова, али да је укупан број портова у том случају минимум 10?“

Одговор бр.2:
Прихватамо најмање 4 1Ј5В 3.0 портова.
Наручилац врши измену конкурсне документације тако што се на страни 14/37КД у техничкој 

спецификацији за партију 2 -  Сервери, мења тачка 10 -  115В, тако да уместо „8 1Ј5В ро!оуа ос! седа 
пајтапје 5 1Ј5В 3.0 рог!оуа“ сада гласи: „8 1Ј5В рог1оуа ос! седа пајтапје 4 1Ј5В 3.0 рог!оуа“.

Мења се страна 14/37 КД страном 14а/37КД која сада чини саставни део конкурсне 
документације
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17 Маротепа
Ро1геђпо је ЈзрогибШ бау ЈП51а1асЈопЈ та!егуа1 ј с1е1оуе га  топ^а ги  бегуега, 
ка1з1оуе, \ зуе ро*геђпе Нсепсе. Такобе, ропиЗас се ЈгугбЛЈ 1П51а1асјји \ 

копћдигасјји орега^утћ  5151ета, ђаге рос!а1ака, к!аб!ег б е т б а  (акИу-рабЈу 
копћдигасјја). 2отгапје зе гасјј па б^јби ВгосасЈе 80.

КесЈт
вгој Ое1оуј, кагак1епб1Јке Вага рос!а1ака јес1ап котасЈ

18 Вага рос1а!ака 7ЈО-00353 б01бУгЕп1Соге б1МС1_ ИсбАРк М\/1 2Ис Соге1Јс (б01_ бегуег 
еп!егргјбе 2014)

Партија 2 - Сервери

РесЈпЈ
ћгој Ое1оуј, кагак*еп5*јке беп/ег 144 котас!

1 Ргосебог 1п1е1 Хеоп ЕЗ-1220 4С 3.10Н2 8МВ
2 Вгој ргосебога 1
3 Метогјја 80В ЕСС, РОРЗ,
4 НагсЈ сЈЈбк 2х 5000В 7.2К бАТА Н00 Ио1 р1ид
5 Мгегпј Јп̂ егГејб МЈп 2х 10вј{ РЈ45 тгегпа рог4а
6 ОгаЛбка каг!а 1п1едгЈ5апа
7 Иарајапје РесЈисЈап1по ћо1 р!ид
8 РА10 росјгбка РА10 0,1
9 1/0 4х РС1е 51о1:оуа ос! беда пајтапје 2 х 03 б1о!а
10 ЏбВ 8 1ЈбВ рог1оуа ос! беда пајтапје 4 11бВ 3.0 рог!оуа
11 МепасЈгтеп* 515*ета Оа
12 ОрИскЈ игебај 0У0-Р\Л/
13 Таб1а1ига ј орИбкЈ т ј§ 1ЈбВ Таб1а1ига ј орИбкЈ т ј§
14 КисЈб1:е То\л/ег
15 О ре га ^т  515(:ет \Л/ЈпсЈо\л/5 бегуег 5(апс1агсЈ 2012 Н2 ОЕМ Пс
16 б!апс!агс1ј СЕ, РоНб

17 Оагапсјја
3 досИпе дагапсуе па с!е1оуе, па гасЈ, осјгју 51есЈесЈ гасјпј с!ап. (ЈкоПко 5е 
ргоћ1ет пе о!к1от и гоки осЈ 5 сЈапа осЈ то те п !а  ргуауе куага, рописЈаб тога 
с1опе!Ј поуј гатепбкј бегуег Јб!Јћ Ш 1зо1јЈИ кагаМепзКка.
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