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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – централна 

рачунарска опрема – сториџ систем, ЈНОП 37/2018 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара – централна рачунарска 

опрема – сториџ систем  

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 03.10.2018. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – централна рачунарска 

опрема – сториџ систем (ЈНОП 37/2018), у оквиру кога је поставило следеће 

питање: 

„Поштовани, 

Молимо Вас за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

добара – централна рачунарска опрема - сториџ систем ЈНОП 37/2018. 

Питање 1. 

На страни 10/64 конкурсне документације, у оквиру додатних услова 

везаних за пословни капацитет, под тачком 8.3 захтевано је да: „Понуђач мора да 

има минимум 1 (једну) референцу која се односи на имплементацију vSAN 

окружења које је намењено за рад 1.000 и више корисника, а коју је реализовао у 

претходне три године.“ Како је број корисника који приступају решењу практично 

немогуће технички утврдити, претпостављамо да је у питању техничка грешка и 

да сте мислили на референцу код корисника који има минимум 1000 запослених. 

У складу са наведеним, молимо вас да овај услов измените тако да гласи: 

„Понуђач мора да има минимум 1 (једну) референцу која се односи на 

имплементацију vSAN окружења код корисника са 1.000 и више запослених, а 

коју је реализовао у претходне три године.““ 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације 

или појашњења: 

  

1. Одговор на питање је садржан у Измени конкурсне документације 

која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

   

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


