Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Влада АП Војводине
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 21 00 831 F: +381 21 21 00 825
office.uprava@vojvodina.gov.rs
www.uprava.vojvodina.gov.rs
БРОЈ:404-149/2013

ДАТУМ: 26.07.2013. год

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга –
- одржавање програма за управљање возним парком и одржавања сториџ система,
обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2, и то за
ПАРТИЈУ 2 - услуга одржавања сториџ система
ЈНОП 18/2013

Путем maila Наручилац је дана 25.07.2013. године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне
документације за јавну набавку услуга – одржавање програма за управљање возним
парком и одржавања сториџ система, обликоване у више истоврсних посебних целина
(партија) од 1 до 2, и то за ПАРТИЈУ 2 - услуга одржавања сториџ система, у оквиру којег
су затражена следећа додатна појашњења:
1. Молимо Вас да нам доставите серијске бројеве и конфигурационе листе за опрему
која је предмет одржавања за Партију 2 - одржавање сториџ система и то за:
HP EVA P6300, HPP EVA 4400, HP MSA20, HP c7000 blade и c3000 blade шасије, HP
BL 460cf сервера, HP DL320 сервера и интерконективних модула за c7000 и c3000
шасије.
Потребне информације су нам потребне због прописаних вендорских процедура и
без истих нећемо бити у могућности да Вам квалитетно одговоримо на захтев.
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну
набавку сачинила је 26.07.2013. године додатна појашњења и то следећа:
1. У Техничкој спецификацији (део 3)1) Конкурсне документације) је описан предмет
јавне набавке, а то су услуге које се односе на решавање проблема у
конфигурацији и администрацији наведене опреме. Предмет јавне набавке не
обухвата замену резервних делова, тј. опреме из разлога што је наведена опрема
под гаранцијом НРа. С обзиром на то, не постоји потреба за примену вендорских
процедура, а самим тим ни за навођење серијских бројева и конфигурација од
стране Наручиоца.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се
доставља свим заинтересованим лицима и истовремено се обављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
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